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 مقدمـة: 

وصل ى هللا    العالمين،  رب  هلل  وشفيعنا    وسل م  الحمد  سيدنا  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على 

ومن تبعهم بإحسان إلى    المكرمين،   األخيار  محمد النبي األمين، وعلى آله الطيبين، وأصحابه

 ، أما بعد يوم الدين

الحديث،      به، فهي ثمرة علوم  يُشتغل  الحديث من أهم ما  بعلل  التي تتصل  الدراسات  فإن 

  ، فهي صحيحها من سقيمهافي دراسة األحاديث ونقدها وبيان  فهم طريقة النقاد    وعليها يتوقف 

 وخدمة السنة النبوية  أمر ضروري لكل من يريد التمكن من علم الحديث 

نُدرك الجهود الجبارة التي بذلها نقاد الحديث لتنقية السنة    ال يمكن أن  "علم العلل"  وبدون      

 وإخراج الدخيل منها 

العلل للباحثين والراغبين في فهم منهج نقاد الحديث في    وأردت بهذا التصنيف تقريب علم   

دراسة المرويات والحكم عليها، من خالل تناول قضايا علم العلل بشكل موضوعي، بمعنى  

دراسة كل مسألة من مسائل العلل على حدة، فمثال "مفهوم العلة" يُفرد بالدراسة، ثم "أجناس  

تم بحث كل ما يتعلق  .. وهكذا حيث ي  يُفرد بالدراسة ثم "سلوك الجادة"    العلة" تُفرد بالدراسة،

أمثلة تطبيقية في مكان واحد، ويتم من خالل هذا األسلوب الفهم  من جزئيات و   بتلك المسألة 

 المتكامل لتلك المسألة من مسائل العلل مع كونها متفرقة في كتب النقد والمصطلح 

تكون لبنة صالحة في صرح   وعسى أن رضا المهتمين، و قبول   هذ الدراسات  أرجو أن تنال  

 علل الحديث، لنساهم ولو بالقليل في: و  النقد   الدراسات العلمية في مجال

 إبراز جهود علمائنا في مجال النقد المتكامل الشامل للسند والمتن  -

تسليط الضوء على منهجيتهم الرائعة في التحقق من صحة األحاديث واكتشاف الخللل   -

 وغيرهم الغامض الخفي في أحاديث الثقات 

 تقريب علم العلل ومناهج النقاد فيه لطلبة العلم والباحثين -

طلبة العلم يواجهون صعوبة في دراسة هذا الجانب من علم الحديث الذي    والمالحظ أن     

فبمقدار   الحديث،  بعلم  المختصون  فيه  يتفاضل  الذي  الجانب  وهو  الحديث،  علوم  ثمرة  هو 

، فوجب على المختصين ترتيب هذا العلم وتسهيله  إتقانهم له يكون تميزهم في النقد والبحث 

 وتقريبه 
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  : قال ابُن رجب رحمه هللا   

الترمذي رحمة هللا عليه في كتاب        أبو عيسى  الحافظ  انتهى الكالم على ما ذكره  "ولما 

كلية...   وقواعد  مهمة  أُخر  بفوائد  العلل  كتاب  أتبع  أن  أحببت  العلل،  كتاب  وآخره  الجامع 

وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علٌم قد هُجر في هذا الزمان، وقد  

في كتاب العلم أنَّه علم جليل قلَّ من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأنَّ بساطه قد ُطوي  ذكرنا  

 (1منذ أزمان...") 

 فقد سن  لنا هذا الحافظ وغيره من النقاد منهج تنظيم العلم وتقريبه، رحمهم هللا جميعا     

تأ    العلم  بهذا  المهتمين  من  العلمية   يدوي زو تمنى  أجل   بالملحوظات  فاتني،  من  ما    تدارك 

والزالت تصويب  و يُ الهفوات  من ا  فكل  كالم،  من  قديما   ؤخذ  العلم  أهل  زال  وما  ويُرد،  ه 

 يتفقدون بعضهم بالنصيحة والمراجعة والتقويم، مع االحترام والتقدير   وحديثا  

 لالمتقب وفقنا هللا تعالى لما يحب ويرضى، ورزقنا العلم النافع، والعمل   

 : أبواب   ثالثة الكتاب في  ت جعل قد و

 مفهوم العلة وأجناسهاالتصنيف في علم العلل و: الباب األول

   التالية  ويشمل المباحث    

 بيان المصنفات في علم العلل    -      

 -تحريرعرض و  -مفهوم العلة -

 أجناس العلة -

 منهج النقاد في كشف العلة وقرائن اإلعالل: الباب الثاني

 النقاد في كشف العلة  منهج  -

 ) قرائن اإلسناد وقرائن المتن(   قرائن اإلعالل  -

 الشيخين  ح على شرطي العلة عند التصحانتفاء مراعاة  -

 

   دراسات موضوعية في علل الحديث :الباب الثالث
 سلوك الجادة  -

 التجويد عند نقاد الحديث  -

 

 467/ 2، ج1شرح علل الترمذي، ابن رجب، ، تحقيق األستاذ نور الدين عتر، دار المالح، ط-1
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 معرفة نسق اإلسناد وأُثره في علل الحديث  -

 بالسماع  -الثقة غير المدلس –علل تصريح   -

 علل تصريح المدلس بالسماع  -

 مفهومه وصوره وعالقته بعلل الحديث  الحديث الشاذ  -

 وأُثره في كشف العلل التخصص والتمكن من صنعة الحديث وقواعد النقد  -
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 الباب األول: 

 مفهوم العلة وأجناسهاالتصنيف في علم العلل و 

 

 العلل المصنفات في علم  -         

 -رـريـعرض وتح -علة ـ وم الـمفه  -

 ة ـاس العل ـأجن -
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 المصنفات في علم العلل 

الحديث عنها يتناول: من صن ف في تأصيل منهجية النقد واإلعالل وبيان الوسائل المعينة      

 على ذلك، ثم من صنَّف في بيان علل الحديث حسب المسانيد أو حسب األبواب 

 المصنفون في تأصيل منهج إعالل األحاديث:  أوالً:  

المديني   -1  ابن  هللا   علي  ال234)ت:  رحمه  "علل  كتابه:  في  الرجال  (  ومعرفة  حديث 

 (2) والتاريخ"

الكتاب     العلل،  مطبوعة  وقد وصلنا قطعة من  المصنف في علم  ، تدل على مكانة ومنزلة 

، أخذ (3) الذي يقول عنه اإلمام البخاري: "ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند ابن المديني"

 العلم عن سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، ويحيى القطان 

 أخذ عنه اإلمام البخاري، وأبو حاتم الرازي وغيرهما      

صار، فذكر ستة من الحفاظ، ثم  مبدأ كتابه بذكر من تدور عليهم األحاديث من حفاظ األ     

 أصحاب المصنفات الذين انتقل علم الستة إليهم 

 ثم ذكر العلماء من الصحابة، ثم طبقات أصحابهم      

 قضايا تتصل بنقد الحديث وعلله، وهي: تعرض في هذا الكتاب لثالث ثم       

 االتصال واالنقطاع، تعرض فيه لقضايا ثبوت اللقاء وما يحصل له من العلل  -  

 االختالف على الرواة : حيث ذكر الخالف بين الرواة في تسعة وعشرين حديثا   -  

 في الترجيح وكشف العلل التفاوت بين مراتب الرواة، وبيان ما لهذا من أثر -  

اشتمل        وغرائب  وقد  الرواة  أوطان  ومعرفة  والتعديل،  الجرح  على  أيضا   الكتاب 

   األحاديث، وكل ذلك مما يخدم تأصيل علم العلل والتنبيه على مقوماته 

، حيث تناول فيه مسائل  (4) ( في كتاب "التمييز" هـ261ت:  رحمه هللا)  مسلم بن الحجاج  -2

 علل الحديث من حيث طريقة اكتشاف العلة والوسائل المعينة على ذلكمهمة في 

 
اإلسالمي،    - 2 المكتب  األعظمي،  د. محمد مصطفى  بتحقيق  السرساوي،  1980مطبوع  مازن  وبتحقيق   ،

 ، دار ابن الجوزي، الدمام 2004رسالة ماجستير،  

   21/52سير أعالم النبالء: الذهبي، ج - 3

ي،  وصلنا قطعة منه، مطبوعة عدة طبعات، منها:، بتحقيق د. عبدالقادر المحمدي، دار ابن الجوز - 4

 هل ل  وبتحقيق صالح بن أحمد ديان، دار ابن حزم ، بيروت 1430
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ثلة لألخبار التي نُقلت على الغظ في  متطرق فيه لتباين الرواة في حفظهم وإتقانهم، ثم ذكر أ   

 : سندها أو متنها، وكيف تم اكتشاف ذلك، وتعرض لكشف العلة من خالل 

األكثر،  وكذا    مخالفة  األحفظ،  مخالفة  خالل  أو  من  المتن  سياقة  في  الرواة  أخطاء  كشف 

 مقارنتها باألخبار الصحاح 

 : مصنفاتهم  من خالل   -وممارساتهم النقدية أقوال النقاد األئمة  -3 

الصحيح،  البخاري مثل:       جامعه  وفي  الكبير،  التاريخ  الصحيح  ومسلم   في  جامعه    ، في 

و"الصغرى"  والنسائي الكبرى"  "السنن  في    ،في  كتاب    والعقيلي  ،جامعهوالترمذي  في 

  في سننه الكبرى،   ، ثم البيهقيفي كتاب "الكامل في الضعفاء"  ، وابن عدي"الضعفاء الكبير"

  في كتاب "التمهيد" الذي شرح فيه موطأ مالك، والدارقطني في كتاب السنن،   وابن عبد البر 

فيفكالمه  -رحمهم هللا-هموغير منثور  في    م وتأصيلهم  أقوالهم ومنهجهم  في  فالنظر  كتبهم، 

 النقد واإلعالل هو مرجع لكل من جاء بعدهم وأساس لمن يريد أن يحذو حذوهم 

تحت مبحث )علل الحديث( وأولهم الحاكم النيسابوري  : المصنفون في علوم الحديث  -ثانياً:   

الحديث(،  405)ت: ) معرفة علوم  كتابه  ال( في  ابن  الحديث،  ثم  ثم  صالح في مقدمة علوم 

نزهة  " ابن حجر في كتاب    الحافظ   ثم العراقي في نكته على ابن الصالح )التقييد واإليضاح(،  

 " وهلم جرا المغيث  ، ثم السخاوي في كتاب "فتح "ابن الصالح  النكت على "وكتاب    ،"النظر

 جهود المتأخرين: ثالثاً : 

شرحه لِّ "العلل الصغير" للترمذي، فإنه لما انتهى  هل ( في    795ابن رجب الحنبلي) ت:    - 

ونقل   المرويات،  وإعالل  النقد  في  وفوائد  قواعد  مهمة شملت  تتمة  إليه  أضاف  من شرحه، 

علل   في  المصنفات  أجود  من  كتابه  فكان  السابقين،  النقاد  عمل  من  عديدة  وشواهد  أمثلة 

 الحديث حيث تجد كالم ناقد وخبير ومطلع على أقوال النقاد 

الحديثش    رابعاً: وتعليقاتهم    :ّراح  ثنايا شرحهم  في  فتجد  المرويات،  نقد  على  كالمهم  أثناء 

كالما  نفيسا  وقواعد وضوابط في علم العلل متناثرة، ومن أهم هذه الشروح كتاب فتح الباري  

 (، ومقدمته )هدي الساري( 852البن حجر العسقالني)ت:

 المصنفات في بيان العلل   خامساً:  

 : اد في إعالل األحاديث وبيان الصواب منها، ومن أهمها وهي تشتمل على كالم النق   



9 

 

) ت:   - البصري،  السدوسي  بن شيبة  يعقوب  المعلل/  الكبير  ما  262المسند  الذهبي:  )قال   )

 (5يوجد قطعة منه)  -ُصنف أحسن منه لكنه لم يُلتمه( 

حنبل)ت:   - بن  أحمد  اإلمام  الرجال:  ومعرفة  )ت:241العلل  هللا  عبد  ابنه  رواية   ،)290  )

وهناك روايات أخرى عنه في العلل ومعرفة الرجال، رواها: الميموني، والمروذي، وصالح  

وغيرهم، وكلها سؤاالت لإلمام أحمد في علل الحديث والجرح والتعديل    -بن أحمد بن حنبل

 ومراتب الرواة،، ونقد المرويات 

 ( وهو مفقود   311العلل: ألبي بكر للخالل )  ت:  -

م     رجب  ابن  للترمذييكثر  لعلل  شرحه  أول  في  قال  عنه،  النقل  بكر  ن  أبو  رتب  "وقد   :

 "الخالل )العلل( المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها, فجاءت عدة مجلدات 

( باستخالص ما فيه من علل الحديث بكتاب سماه:  620وقد قام ابن قدامة المقدسي )ت:      

 "المنتخب من العلل للخالل"، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ طارق عوض هللا 

ت:   -  الترمذي)  عيسى  ألبي  الكبير:  لشيخه  279العلل  الحديث  علل  في  سؤاالت  وهو   ،  )

 واب الفقه ( ، مرتب على أب 257اإلمام البخاري) ت: 

  ، وهو (  مرتب على أبواب الفقه327علل الحديث: ألبي محمد بن أبي حاتم الرازي )ت:   -

عبارة عن سؤاالت من ابن أبي حاتم أغلبها ألبيه أبي حاتم وألبي زرعة الرازيين، وبعضها  

 لغيرهما من النقاد 

هو سؤاالت من  ، و( مرتب على المسانيد 385العلل الواردة: ألبي الحسن للدارقطني) ت:    - 

 تلميذه أبي بكر البرقاني 

في    - الواردة  لألحاديث  التتبع  قسم  خصص   ( الدارقطني  الحسن  ألبي  والتتبع:  اإللزامات 

 الصحيحين ويرى أنها معلة( 

فظ ابي مسعود بن  األجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج، للحا  -

على الدراقطني في بعض ما تكلم عليه من أحاديث  ( وفيه تعقبات  401ت:  محمد المدمشقي )

 رحمهم هللا جميعا   .     صحيح مسلم

 الجهود المعاصرة 

 

وفي آخره ملحق: ذكر الرجال  . الجزء العاشر من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  -5

 ( 2002)دار العرباء، الرياض  الذين تكلم عليهم يعقوب بن شيبة، دراسة وتحقيق د.علي بن عبد هللا الصياح
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اتجه بعض الباحثين من أهل العلم المعاصرين من المهتمين بعلم العلل لكتابة مصنفات أو     

ونحو   التعليل،  قرائن  العلة،  أجناس  العلة،  مفهوم  مثل  العلل،  مسائل  في  وهذا  أبحاث  ذلك، 

المسلك محمود حيث يعنى الباحث بمسألة تختص بعلل الحديث، فيجليها ويستقرئ ما يتعلق  

 بها، فيتحصل على نتائج دقيقة 

 ومن هذه الكتابات:      

 العلة وأجناسها: مصطفى باحو .  - 

 قواعد اإلعالل وقرائن التعليل: د.عادل الزرقي.   -  

 الم علوش  تعليل العلل لذوي المقل: عبد الس -  

 الوهم في روايات مختلفي األمصار: د. عبد الكريم وريكات   -  

كتابه    -   ابن حجر في  الحافظ  الثقة عند  والشاذ وفي زيادة  المحفوظ  الترجيح في  قرائن 

 فتح الباري/ تأليف: د. نادر السنوسي العمراني 

 الحديث المعلول قواعد وضوابط : د. حمزة المليباري  -  

 ار اإلسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث/ محمد مجير الخطيب/  معرفة مد  -  

 ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت بالكالم على األحاديث من جهة العلل:  

رحمه هللا، وتتنوع  -سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: الشيخ ناصر الدين األلباني  - 

واأل  الموضوعة،  األحاديث  فيها:  فيوجد  السلسلة  ظاهر،  هذه  بجرح  الضعيفة  حاديث 

 واألحاديث المردودة لوجود علة خفية 

أحاديث ُمعلة ظاهرها الصحة/ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ) مجلد واحد(، لكنه توسع    -

 في مفهوم العلة، فأدخل المعل بتدليس أو انقطاع ونحو ذلك من العلل الظاهرة 

وزم  - معروف  عواد  بشار  د.  المعلل:  المصنف  الغرب  المسند  دار  عن  صادر  الؤه، 

م، والكتاب مرتب على مسانيد الصحابة، ومسند كل صحابي مرتب    2013اإلسالمي،

حديث( وكل حديث    19500على أبواب الفقه، وقد ُطبع في أربعين مجلدا ) اشتمل على

 ، لكن ال يوجد أحكام على األحاديث ونقدهم متبوع بكالم العلماء 

 وهللا ولي التوفيق.      
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 مفهوم العلـة عند علماء الحديث عرض وتحرير 

ل ة، أرجو أن تحقق الغرض منها لطلبة العلم والبلاحثين، حيلث   دراسةهذه       حول مفهوم العِّ

إن ما يتصل بعلم العلل يحتاج إلى إبراز وتوضيح، وهو موجود في كتب السلابقين لكلن ملن 

ناك، ولما كان من المفيد لطلبلة العللم خالل تطبيقاتهم وما أُثر عنهم من أقوال متناثرة هنا وه

، رأيت التمكن في معرفة مفهوم العلة، وأماكن وقوعها، ومعرفة مناهج العلماء النقاد في ذلك

 ، نشرا  للفائدة وتسهيال لطلبة العلمذلكفي أن من المناسب الكتابة 

 الدراسة: أهميـة

تُطلق العلة في كتب المصطلح وكتلب النقلدي الحلديثي فلي معلرض نقلد أحاديلث الثقلات،    

وتُطلق أيضا  من باب التوسع في االستعمال في معرض نقد أحاديلث الضلعفاء، لكلن السلياق 

وم لمفهلبعض الباحثين المعاصرين في فهم جديد   هذا  أوقع  قد يحدد المراد في هذا اإلطالق، و

 لهذا أحببت أن أبحث في هذه المسألة مجيبا  عن األسئلة التالية: العلة عند النقاد،

 يشمل أحاديث الضعفاء أيضا ؟ العلة يختص بأحاديث الثقات أم هل مفهوم -

 ما هو موقف علماء النقد من هذه المسألة ؟ -

 ما صلة هذه المسألة بكتب العلل ؟ -

 ما هي العالقة بين الحديث المعل والحديث الشاذ ؟  -

وفق في اإلجابة على هذه األسئلة إلماطة اللثام عن مفهوم العللة عنلد علملاء أرجو أن أ

علم  الذي هو ثمرة النقد الحديثي، مسهال  الطريق على طلبة العلم الستيعاب هذا الجانب 

 الحديث 

 الدراسات السابقة:

شروط الحديث   على  يوجد في كتب مصطلح الحديث عند الكالم  "مفهوم العلة"الكالم على     

يعرفون الشذوذ والعلة، وأول ملن الصحيح، فيذكرون أن من شروطه انتفاء الشذوذ والعلة، و

ف العلة بشكل واضح هو الحاكم النيسابوري في كتابه "معرفلة عللوم الحلديث" وتعريفله عر  

إن مفهلوم العللة يُؤخلذ ملن تصلرفات نقلاد أصبح معتمدا عند علماء المصطلح فيما بعلد، ثلم  

الحديث في معرض نقدهم للحديث، من ذلك كالم األئمة: البخاري ومسلم، وأحمد وابن معين 

 وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من نقاد الحديث 

 وفي العصر الحديث: ظهرت كتابات حول الموضوع، من ذلك:
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ق شرح العلل البلن رجلب، وتعليقاتله عللى كالم األستاذ نور الدين عتر في مقدمته لتحقي   - 

 الشرح، وما كتبه في كتابه: منهج النقد في علوم الحديث 

 كالم الدكتور همام سعيد في مقدمته لتحقيق شرح العلل البن رجب   -

 : الحديث المعلول قواعد وضوابطألستاذ حمزة المليباري، في كتابهما كتبه ا  -

 في اتجلاه التوسلع فلي مفهلوم العللة،وقد كان كالم األستاذ همام واألستاذ المليباري يصب    

مما جعل من األهمية بمكان تحرير المسألة ومناقشة األقوال المختلفة، إضافة إلى الحاجة إلى 

تجلية كالم النقاد أهل الصنعة حول ذلك، وسوف يقتصر األمر على مسألة مفهلوم العللة وملا 

بذلك ملن أسلبابها وموقعهلا، دون الخلوض فلي أجناسلها أو طلرق النقلاد فلي كشلفها، يتصل  

 وتأجيل ذلك لدراسة أخرى متممة، وهللا ولي التوفيق

 مباحث الدراسـة:

 رأيت أن تكون هذه الدراسة في سبعة مباحث    

 المبحث األول: العلة في اللغة -

 المبحث الثاني: العلة اصطالحا   -

 اإلعالل بالسبب الظاهرالمبحث الثالث:  -

 المبحث الرابع: الفرق بين الحديث المعل والشاذ  -

 المبحث الخامس: التوسع في مفهوم العلة -

 المبحث السادس: أسباب العلة -

 المبحث السابع: موقع العلة -
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 المبحث األول : العلة في اللغـة: 

ل ة : من علل، وهو أصل ثالثي، يستعمل لثالثة     أمور في اللغة: قال أهل اللغة: العِّ

العَلَل: وهو التكرار: حيث يُطلق على الشَّربة الثانية، يُقال علل بعد نَهل، حيث إن النهل   -1

لُّ ويَعُلُّ من علَل الشَّراب  والعلل هو الشربة الثانية، هو الشربة األولى،  وَعلَّ يَعِّ

بلُل الملاَء  قال          ل، والثانيلة العَللل،  ومنله األَصلمعي: إِّذا َوَردتِّ اإلِّ قيية األُوللى النَّهلَ فالسلَّ

اح َمعيلُول  "قصيدة كعب: "كأَنه ُمنيَهٌل بالرَّ

ةُ: تعَل َل    -2 للَّ غَلهُ بهملا  والعِّ : تَشلاَغل   وَعل لَلهُ بطعلام وحلديث ونحوهملا: شلَ تَللَّ باألَمر واعي

غيال   ة صلارت شلُ للَّ غيله الَحَدث يَشيغَل صاحبَه عن حاجته، كأَنَّ تللك العِّ  ثانيلا  َمنَعَله علن شلُ

 األَول.

: َعل   -3 . قال ابُن األعرابي  ل ةُ: المرض، وصاحبُها ُمعتل  ة فهلو عليلل،العِّ لل  لُّ عِّ   المريض يَعِّ

ك هللاُ أَي ال  ه هللاُ، وال أََعللَّ ض، فهلو َعلِّيلٌل، وأََعللَّ رِّ لُّ واعتَللَّ أَي ملَ من المرض، َعلَّ يَعلِّ

لَّة.)  (6أَصابك بِّعِّ

" ، و "حديث معلَّل"، و"حديث معلول"وقد        وجدنا المحدثين يقولون: "حديث ُمعلٌّ

عـل  وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم الحافظ العراقي أن القياس أن يقال:       ، ألنله حديث م 

 من أعل  الحديَث، فهو ُمعلٌّ أي ذكر فيه علة، وهي سبب الضعف 

فهو ملن عل لله: التلي تفيلد التكلرار أو عل لله التلي تفيلد الشلغل وااللتهلاء، وقلد أما "معلّل"  

 استعملها كثير من متأخري المحدثين كابن الصالح والنووي وابن كثير وغيرهم

انتقد هذا االستعمال، فقال: "واألحسلن أن يقلال فيله ُمعَللي بلالم   –رحمه هللا-لكن العراقي   

مين يستعمله أهل اللغة بمعنلى ألهلاه بالشليء وشلغله بله ملن واحدة، ال معل ل، فإن الذي بال

تعليل الصبي بالطعام، وأما بالم واحدة فهو األكثر فلي كلالم أهلل اللغلة وفلي عبلارة أهلل 

ه فلالن بكلذا ،  الحديث أيضلا، ألن أكثلر عبلارات أهلل الحلديث فلي الفعلل أن يقوللوا: أعلل 

 (7ُمعَل) وقياسه:

 

 جم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة علل ،   لسان العرب، ابن منظور، مادة عللمع - 6

 117، ص:1العراقي، التقييد واإليضاح، تحقيق عبد الرحمن محمد، دار الفكر، بيروت، ط - 7
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ه السخاوي استعم     ال المحدثين لكلمة "معلل"، وبي ن أنهلا اسلتعمال صلحيح، ألنهلا وقد وج 

(، ومعنى هذا أنه من التوسع في االستعمال لمعنى بالغلي، وهلو هنلا 8على سبيل االستعارة)

الشبه،  فالمحدث يكرر النظر ويشغل بما فيه من العلل التي تعوقه عن الصحة كما قال عللي 

 (9القاري)

 -منهم النووي وابن الصالح والعراقي والسيوطي  -عض أهل العلم، فقد ذهب ب  أما "معلول"   

 (10)إلى أنه لحن

مع أنها ُوجلدت فلي كلالم المحلدثين السلابقين كالبخلاري والترملذي واللدارقطني والحلاكم    

وغيرهم، ووجدت في كالم المتكلمين وغيرهم، لكن أهل اللغة بي نوا أن لها مسوغا ملن جهلة 

نُون وَمسيلول، من أَنه جاء على َجنَنيته وَسلَليته..   اللغة، على   ما ذهب إِّليه سيبويه من قولهم َمجي

، كما قالواق لُّ َل فيه الُجنُون والس ِّ لَ  :ال: وإِّذا قالُوا ُجنَّ وُسلَّ فإِّنما يقولون ُجعِّ َن وفُسِّ  (11")ُحزِّ

،  فهلو  ل  أي أصلابه الملرض، بمعنلى ُجعللت فيله العللةقلت: وعللى هلذا فمعللول ملن عل 

 استعمال صحيح لغة.

 

  

 

 1، دار الكتب العلمية، ط1/225فتح المغيث ،شرح ألفية الحديث، ج- 8

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 123نخبة الفكر،  مال علي القاري، ص:  شرح شرح - 9

 1/52، ج1علوم الحديث، ابن الصالح، مكتبة الفارابي، ط 10

 لسان العرب، مادة علل  - 11
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 :المبحث الثاني : العلة اصطالحا

النقاد نجد أنهم يجمعون على أن العلة هي: "سبب غامض يقدح في صحة عند استقراء كالم    

 (12")الحديث، ويتطرق إلى اإٍلسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا  

يفهم هذا من كالم وتطبيقات من تكلم في العلل مثل عبد اللرحمن بلن مهلدي، وأحملد بلن   -  

وغيرهم، وهو ما اعتمده ابن حنبل، وابن المديني، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي،  

الصالح في مقدمته، وتبعه عليه العلماء الالحقون ممن صن ف في المصلطلح، واألمثللة أكثلر 

من كالم النقاد السابقين، وهو قلول عبلد اللرحمن بلن   كن أسوق مثاال  واحدا  من أن تحصر، ل

 مهدي: 

 (13س عندي")"ألن أعرف علة حديث هو عندي أحب  إلي  من أن أكتب حديثا  لي   

قلت: ومعنى هذا أن علة الحديث خفية، لهذا يفرح إذا اكتشفها، وفرحه بهذا سببه أنه تبلين    

 له أن الحديث فيه وهم غير ظاهر، فهذا أحب إليه من االستكثار من المرويات 

وبناء على كالم ابن مهدي ومن عاصلره ملن النقلاد، وملن جلاء بعلده ، واعتملادا عللى  -

وعللة الحلديث تكثلر فلي أحاديلث   ..العملية قلال الحلاكم النيسلابوري: "ممارسات النقاد  

 (14الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلوال..)

فقول الحاكم: "تكثر في أحاديث الثقات" إشارة إلى خفائها، ألن األصل فلي حلديث الثقلة      

وقوله "فيخفى عليهم علمه" تأكيد للذلك أي أن السلامع   هو القبول ما لم يظهر خطؤه بقرينة،  

الناقلد الخبيلر فليعلم بلذلك أن  كوالمحدث غير الناقد يخفى عليه خطأ الثقة، وإنما يكتشلف ذلل

 الحديث فيه علة تمنع تصحيحه

ف الحديث الصحيح في مقدمته). -  وال معلال( وال يكون شاذا   .وابن الصالح عندما عر 

 عليه، بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول: وال معلال بقادح. اعترض     

 

النكت على ابن الصالح، بدر الدين الزركشي، تحقيق د. زين العابدين فريج، أضواء السلف، الرياض،    - 12

 1/252راوي، السيوطي، مرجع سابق، جتدريب ال   1/103، ج1ط

 9علل الحديث البن أبي حاتم، المقدمة ص: - 13

 113معرفة علوم الحدث، الحاكم النيسابوري، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ص: - 14
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الرسم "وال معلال       قوله في  بأن  ابن حجر:  قادحة مستدال برسمه  فأجاب  يريد علة خفيه   "

المعلل على اصطالح المحدثين حيث قال:   الذي اطلع في إسناده على  "للحديث  إنه الحديث 

 (15علة خفيه قادحة") 

لت: وأرى أن قول ابن الصالح: " وال معلال " ولم يقيده بقولله "قادحلا " ألن األصلل فلي ق    

ل" فإنما يعني  وجلود خطلأ ُمعالعلة أن تكون قادحة، ولهذا إذا أطلق الناقد فقال: هذا الحديث  

في الراوية مثل وصل المرسل أو رفع الموقوف ونحو ذلك، فلابن الصلالح إنملا مشلى عللى 

 لهذا األصل ا  ريقتهم، ولهذا كان كالمه في شرح التعريف إظهارعمل النقاد وط

 

 : : اإلعالل بالسبب الظاهرالمبحث الثالـث

يُعلم من كالم النقاد السابقين ومن تطبيقاتهم أنهم يميزون بين السبب الظلاهر للرد الحلديث    

 وبين السبب الخفي

: مثل ضعف الراوي، أو انقطاع السند، أو وجود مدلس وقد علنعن،  أو راٍو فالسبب الظاهر 

ذللك،   اختلط وقد رواه عنله ملن سلمع بعلد االخلتالط، أو شلذوذ فلي الملتن أو السلند، ونحلو

 فيقولون هو ضعيف باالنقطاع، أو مردود بفالن الضعيف، ونحو ذلك من العبارات.

بلدل  "لمعل باالنقطاع، أو معل بفالن الضعيف، يضلعون كلملة "معل وقد يعبرون بقولهم:   

ل" بإطالق إال إذا كان مال العلة، لكنهم ال يقولون "معمن باب التوسع في استع  "مردود "كلمة  

 لصحة وفيه علة خفية، كما سيأتيالسند ظاهره ا

فهو ما يقترن بأحاديث الثقات واألسانيد المتصلة من خطأ يُعرف بالخبرة   السبب الخفي:أما   

وبعد البحث من قبل النقاد، إذ إن الثقة قد يخطئ، لكن يخفلى خطلؤه، ويحتلاج معرفلة خطئله 

 –فيطلقلون عللى الثلانيإلى خبرة وبصيرة ودراية بكافة طرق الحديث والقرائن المحتفة به،  

 : أنه "معلول" أو "معل"  بإطالق-أي ما يرد بسبب غامض خفي

 

 1/234، ج1النكت عل ابن الصالح، تحقيق د. ربيع المدخلي، الجامعة اإلسالمية، ط - 15
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ومن أوائل من نب ه إلى التفريق بين األسباب الظلاهرة واألسلباب الخفيلة، وبلي ن أن المعللَّ    

في كتابه معرفة علوم الحديث، إذ جعل المعلَّ صنفا    -رحمه هللا  –نوع قائم بذاته، هو الحاكم  

 اف علوم الحديث وذكر حاله وأجناسه، فقال:من أصن

 "وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل"    

ثم نب ه إلى كونه يعود إلى خفاء سلبب رده، فقلال: "وإنملا يُعللل الحلديث ملن أوجله لليس     

ن للجرح فيها مدخل، فحديث المجروح ساقٌط واٍه، وعلة الحديث تكثر فلي أحاديلث الثقلات، أ

 (16يحدثوا بحديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلوال..)

ف العلماء المتأخرون الحديث    واعتمادا على قول الحاكم، والتطبيق العملي لنقاد الحديث عر 

 المعل بما يلي:  

قال ابن الصالح: " فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته،    

ن الظاهر السالمة، ويتطرق ذلك إلى اإلسناد الذي رجاله ثقلات الجلامع شلروط الصلحة مع أ

 (17من حيث الظاهر. ")

 وقال العراقي في ألفيته: 

ٌض َوَخفَاٌء أثََّرتي )       بَاٍب َطَرتي      فِّييَها ُغُموي بَاَرةٌ َعني أسي َي عِّ  (18َوهي

وقد شرح ابن حجر تعريف ابن الصالح وتبن اه، وبي ن أنه تحرير وخالصة لكالم الحاكم      

الذي راويه مجهول  "   وقال:  الحديث  مثال معلوال، وال  المنقطع  الحديث  يسمى  هذا ال  فعلى 

آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السالمة   اوإنما يسمى معلوال  إذ   ،ال أو ضعيفمعلو

 (19، وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود") من ذلك

 (20وقال السخاوي: "خبر ظاهره السالمة، اُطلع فيه بعد التفتيش على قادح") 

اهره السلالمة، جلرت علادة بعلض وألجل مراعاة إمكانية وجلود عللة فلي الخبلر اللذي ظل  -

المحدثين أن يحكموا على الحديث مقتصرين على ظلاهر السلند، ملن خلالل قلولهم: "رجالله 

 

 113لنيسابوري، مرجع سابق ، ص: معرفة علوم الحدث، الحاكم ا- 16

 52، ص:1مقدمة ابن الصالح،  مكتبة الفارابي، ط - 17

 194، بيت رقم:16/ 1ألفية العراقي، ترقيم وضبط الدكتور ماهر ياسين الفحل، ج - 18

 710/ ص: 2النكت على ابن الصالح البن حجر،مرجع سابق،   ج  -19

 227/ 1فتح المغيث، السخاوي، ج - 20
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ثقات"، أو قولهم: "إسناده صحيح"، ومثل هذه العبارات ال تفيد صحة الحديث إنما تفيد تلوفر 

ع لسلائر بعض شروط الصحة، أما عدم الشذوذ وعدم العلة فهو يحتاج إلى خبرة وبحث وجم

الطرق، لذلك فإن الناقد ال يقول: "حديث صحيح" إال إذ تلوفرت كلل شلروط الصلحة ومنهلا 

 سالمته من العلل الخفية.

فالحديث المعل هو نوع من األحاديلث الملردودة، بمعنلى: أن كلل حلديث معلل هلو حلديث   -

فية، بل مردود، وليس كل حديث مردود معل، ألن رد الحديث ال يقتصر على وجود العلة الخ

 ، أو انقطاع أو شذوذ هرة مثل ضعف راويكون بأسباب أخرى ظا

 التوسع في مفهوم العلة:

جرت عادة بعض أهل العلم على توسيع معنى العلة بإطالقها على كل أنواع النقد للحلديث،   -

 على أساس أن كل ما يؤدي لرد الحديث فهو علة فيه. 

 (21فمن ذلك قول ابن عبد البر: االنقطاع في األثر عل ة تمنع من وجوب العمل به" )  

لعلة على غير ما ذكرناه من بلاقي األسلباب وقال ابن الصالح: "ثم اعلم أنه قد يُطلق اسم ا   

القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إللى حلال الضلعف المانعلة ملن العملل بله، 

على ما هو مقتضى لفظ العلة في األصل، ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح 

 (22بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح..")

فهذا اإلطالق الموجود في االستعمال على كل سلبب للرد الحلديث هلو ملن بلاب اإلطلالق    

 اللغوي، أما االصطالح العلمي للعلة فيقتصر على السبب الخفي

ومن هنا يجدر التنبيه إلى سبب العلة وهو الخطأ البشري والنسيان الذي يعتري الثقة، حتى   -

قليس مقلدار خطلئهم بملا حفظلوه وأصلابوا فيله،   أن كبار الحفاظ لم يسلموا من ذلك، لكن إذا

 وجدناه يسيرا  جدا  

 

 

 

 1/5التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، الطبعة المغربية، ج - 21

 52مقدمة ابن الصالح، مرجع سابق، ص: - 22
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 بين الحديث المعل والحديث الشاذ  المبحث الرابع: الفرق 

وجدت كثيرا من طلبة العلم ال يحسنون التفريق، ثم إن تحرير القول في ذللك يسلاعد فلي     

 معرفة مفهوم العلة

ف علماء المصطلح الحديث الصحيح غايروا بين الشذوذ والعلة، ملن     لهذا أقول: عندما عر 

  وذ قسيما  للعلة وليس قسما  منهاخالل جعل الشذ 

 ن والعشرين: معرفة الشاذ من الروايات.  قال الحاكم: النوع الثام      

هذا النوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على       

علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه  

 لك الثقة...  حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذ 

قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما ال يرويه غيره هذا ليس بشاذ إنما      

 (23)  الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث 

قلت: استدالل الحاكم بكالم الشافعي يدل على أنه يتبنى أن الشاذ هو مخالفة الثقة لغيره      

"وليس    ممن بقوله:  ذلك  الحاكم عن  عبر  الشافعي، وقد  كما هو ظاهر كالم  منه،  أولى  هو 

 " للحديث أصل متابع لذلك الثقة

وقال ابن الصالح معرفا  للحديث الصحيح: )الحديث المسند الذي اتصل سنده بنقلل العلدل     

 ( 24الضابط، إلى منتهاه، وال يكون شاذا وال معلال ()

فصال  مستقال  للحديث المعلل، وهكذا كل من جاء و للحديث الشاذ ح فصال  وعقد ابن الصال    

اللالزم ملن بعده غاير بين الشذوذ والعلة، واشترطوا خلو الحديث منهما، وبناء على هذا فإن  

هملا خطلأ ملن اللراوي يشتركان فلي أن كلي  بيان الفرق بينهما، مع التنويه أن الشذوذ أو العلة

 الثقة

 

 183/ 1 2معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري،ت: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، ط-23

 20مقدمة ابن الصالح، مرجع سابق، ص:- 24
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ف العلملاء الشلذوذ بأنله: "مخا    لفلة اللراوي لملن هلو أوللى منله بلالحفظ أو كثلرة وقلد علر 

 (25العدد")

فالشذوذ خطأ ثقة حيث خالف من هو أولى منه بمزيد حفظ أو بكثرة عدد، وكذا العلة خطأ      

 ثقة وفيها مخالفة 

 فما هو الفرق بينهما ؟      

بالتأمل في كالم العلماء ومن خالل تطبيقاتهم ومن واقع الحلديث والنقلد، أسلتطيع   الجــواب: 

 القول إن الفرق بينهما هو:

 ألن الراوي خالف المحفوظ الثابت  الشذوذ علة ظاهرة، -1

 بينما  المعلول فيه علة خفية

يقابل الحديث األصل، بينما الحكم بالعلة يكون  في الفرع الذيالحكم بالشذوذ هو طعن   -2

 في األصل نفسه. ا  طعن

فإذا كان هناك حديث محفوظ وهو أصل يُعتمد عليه ال معارض له، ثلم جلاء راو فخلالف     

من هو أحفظ منه أو أكثر عددا وأخطأ في سياق الحديث في سنده أو متنه، فهنلا يعلد العلملاء 

  يعتدون بهاشاذة وال ةهذه الرواية المخالف

لَه، ورفقلاؤه األثبلاُت   قال الذهبي: "وإن كان الحديُث قد َرَواه الثَّبيُت بإسناد، أو َوقَفَه، أو أَرسلَ

حيُخالفونه، فالعبِّرةُ بما اجتََمع عليه الثقات، فإنَّ الواحد قد يَغلَط. وهنا قلد  ه  تلرجَّ ظهلوُر َغلَطلِّ

برةُ بالجماعة")  (26فال تعليل، والعِّ

ح ظهور غلطه فال تعليل.." وهو يشير بهلذا إللى حقيقلة الشلاذ     والحظ قوله: "وهنا قد ترج 

 وهو ظهور الغلط لمخالفته رواية الجماعة، فال تعليل لألصل الذي هو محفوظ

 العلة فإنها تؤثر في الحديث األصل وترده وتجعله غير قابل لالحتجاجو    

والوقف مثال  وكان الراجح هو الوقف، فهنا يكلون  وتوضيح ذلك: في حالة تعارض الرفع    

رت  الحديث المرفوع معلوال ، وهذا المرفوع المعلول لم يعد قابال لالحتجاج به، فهو أصلل أثل 

 فيه العلة، ومقابله وهو الموقوف ال يصلح لالحتجاج أيضا  

 

د أشار ابن الصالح أن الشاذ أيضا يُطلق، على تفرد الراوي، الذي ليس  ،  وق104المرجع السابق:ص:   - 25

 عنده من الثقة والضبط ما يقع جابرا  لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. 

 9/ 1الموقظة في مصطلح الحديث، الذهبي، ج - 26
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لكن في حالة الشذوذ نرد الروايلة الشلاذة لكلون اللراجح هلو ملا رواه األحفلظ أو األكثلر     

 عددا ، وهذا األصل الذي نحتج به لم يتأثر بردنا للرواية الشاذة

وفرق آخر وهو أن الشذوذ يكون بالمخالفة، بينما العلة تكون بالمخالفة أو التفلرد ملع قلرائن  

 تنضم إلى ذلك

 في السند وقد يكون في المتن والشذوذ قد يكون 

  ومثال الشذوذ في المتن: 

أنله   عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، علن جلده، علن النبلي    ُهشيمروى       

  (27)(ال يتوارث أهل ملتين)قال: 

وقلد حكلم النسلائي ( 28)(ال يـرث المسـلم الكـافر)عن الزهري بلفلظ:  رواه الثقات اآلخلرون  

" وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ  (،  قال الحافظ ابن حجر:29هشيم بالخطأ فيه)وغيره على  

 ( 30)أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه."ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب، فإن اللفظ الذي 

 مثال الشاذ في السند:

ني، علن جنلدب بلن عبلد هللا علن النبلي  -    - -روى أبو عمران عبد الملك بن َحبيب الَجوي

 (31)فقوموا عنه( مقال: ) اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت

ة أصحاب أبي عمران الَجوني، هذا الحديث من رواية ُجندب، وممن رواه     هكذا روى عام 

 ، وحماد بن سلمة، وشعبة، وغيرهمد بن زيد نه: همام بن يحيى، وحماع

وخالفهم عبد هللا بن عون بن أرطبان، فرواه عن أبي عمران عن عبلد هللا بلن الصلامت،     

 (32عن عمر بن الخطاب، من قوله)

 (33رجح النقاد رواية الجماعة، وقال البخاري في صحيحه وُجندب أصح وأكثر.)    

 

 82/ 4النسائي ، السنن الكبرى ، كتاب الفرائض ، ج - 27

 1233/ 3، 1، مسلم، الفرائض، رقم8/11ائض، باب ال يرث المسلم الكافر، صحيح البخاري، الفر -28

   82/ 4النسائي، السنن الكبرى، ج - 29

 51/ 12ابن حجر، فتح الباري، ج  - 30

 6948، مسلم في صحيحه،  كتاب العلم، رقم 5060صحيح البخاري، فضائل القرآن، رقم:، رقم: -31

 8099، رقم:5/34وأخرجه النسائي في الكبرى،  ، 5061علقه البخاري في الموضع السابق،رقم:-32
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سنادا  وأكثر طرقا ، وهو كما قال، فإن الجم  الغفير رووه قال الحافظ ابن حجر، أي أصح إ    

 (35()34عن أبي عمران عن جندب... وأما رواية ابن عون فشاذ ة لم يُتابع عليها)

هذا المثال يُظهر أيضا  حقيقة الشاذ، فعندما حكم الحافظ ابن حجر على روايلة ابلن علون     

بالشذوذ فهذا يعني طعن في الرواية التي جاءت بخالف ما رواه الثقات، وهنا جاءت الروايلة 

للم يتلأثر بردنلا   -روايلة جنلدب   -واألصل الذي نحتج بلهالمخالفة موقوفة عن صحابي آخر،  

 -الموقوفة على عمر -للرواية الشاذة

  

 

آَن َما ائيتَلَفَتي َعلَييهِّ قُلُوبُُكمي ، رقم: - 33    5060في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب اقيَرُءوا اليقُري

 2/721فتح الباري، ج -34

 1/186استفدت هذا المثال من كتاب: قرائن الترجيح.. نادر بن السنوسي، مرجع سابق:  -35
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 من يرى التوسع في مفهوم العلة:  محاورةالمبحث الخامس: 

يرى بعض أهل العلم المعاصرين أن العللة بلالمعنى االصلطالحي ال تقتصلر عللى خطلأ     

الثقة، بل تشمل خطأ الضعفاء أيضا ، وممن ذهب إلى ذلك األستاذ حمزة المليباري فلي كتابله 

"علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد" حيث تبن ى شمول مفهلوم العللة، فلذكر أن 

في بيلان خطلأ اللراوي تتنلوع إللى: الشلاذ، والمنكلر والمضلطرب،   المصطلحات المستخدمة

والمقلوب، والمصحف، والمدرج، وأن هذه األنواع تنلدرج كلهلا تحلت مصلطلح العللة، وأن 

العلة ليست نوعا منفصال عن هذه األنواع بل إنها تشلكل معناهلا المشلترك وهلو الخطلأ، ثلم 

 استدل بما يلي:

التي ُوضعت فلي األحاديلث المعلوللة تجلد فيهلا تللك األنلواع قال: إذا تتبعَت كتب العلل     

كلها، لكن قد تكون بألفاظ أخرى واضحة المعاني، كقولهم: هلذا باطلل، وهلذا خطلأ، وهلذا 

 (36وهم، وهذا منكر، وهذا غريب، وهذا تفرد به فالن، وهذا غير محفوظ، ...ونحوها)

حسلبما فهلم ملن تطبليقهم، وقلد أكلد ذللك   قلت: اعتمد األستاذ على التطبيق العملي للنقاد      

عندما تكلم بعد ذلك بقليل عن "العلة في كتب المصطلح" ، وساق تعريف ابن الصلالح للعللة 

والحديث المعلول، وذكر أن الالحقين تبعوه في كتبهم، وأفلاد أنله ال يرتضلي هلذا التعريلف، 

ملن وجهلة -لعلوم الحلديث ألنه يتعارض مع الجانب التطبيقي الذي يشكل المرجعية األصيلة 

، وأن من يعتمد تعريف ابن الصالح لبناء تصوراته حول مصطلح العلة ليس بمقدوره -نظره

 (37استيعاب موضوع العلة، وال معرفة وجه االشتراك بينها وبين أنواعها..)

 قلت: من المناسب مناقشة هذا الرأي، حيث أرى أنه يجانب الصواب، وذلك لما يلي:   

وا عللى أن  إن الع  -1 لماء السابقين الذين أسسوا لعلم المصطلح وعاصروا واقع النقلد قلد نصل 

العلة مدارها أحاديث الثقات فقط، مثل الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث" الذي خصصه 

ح فيه بأن العلة مدارها أحاديث الثقات، وأن مجالها هو األخطاء  لمصطلح علم الحديث وصر 

 :-رحمه هللا-رة، قال الخفية وليس الظاه

 

 116-115، ص:1علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين، د. المليباري، دار ابن حزم/ بيروت، ط- 36

 123-122المرجع السابق، ص: - 37
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"وإنما يُعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها ملدخل، فلإن حلديث المجلروح سلاقط واٍه،    

وعل ة األحاديث تكثر في أحاديث الثقلات، أن يحلدثوا بحلديث لله عللة، فيخفلى علليهم علمله، 

 (38فيصير الحديث معلوال، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ال غير.")

 وبناء على ذلك فإن ميدان علم العلل هو أحاديث الثقات وليس الضعفاء.   

العلماء المتأخرون الذين كتبوا في المصطلح، ابتداء من ابن الصالح، ثم النووي والذهبي   -2

والطيبي والعراقي وابن حجر، والسخاوي والسيوطي والصنعاني، وهللم جلرا ، كلهلم عنلدما 

فوا الحديث الصحيح وتكل موا في شروطه نص وا على اشلتراط السلالمة ملن العللة وبينلوا عر 

 أنها سبب غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره السالمة

فابن الصلالح ملثال قلال: ) المسلند اللذي يتصلل إسلناده بنقلل العلدل الضلابط علن العلدل    

 (39الضابط، إلى منتهاه، وال يكون شاذا وال معلال()

ف احتراز من المرسل والمنقطع والشاذ وملا فيله عللة قادحلة، ثم قال: "وفي هذه األوصا    

 وما في روايته نوع جرح."

نص  العلماء أن معرفة علل الحديث من أجل ِّ معارف المحدثين، وأنها تحتاج إلى ملكلة  -3

وخبرة عميقة يظهر فيها رسوخ النقاد المحدثين وسعة علمهم وكثلرة بحلثهم، وأنهلم ال 

األسانيد، وهذه بعضا  من أقوالهم التي تبين دقة هذا العلم وأنله ال يعتملد يكتفون بظاهر  

 على مجرد الجرح والتعديل:

قيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول في الشيء هلذا صلحيح، وهلذا للم يثبلت. فعملن  -

تقول هذا ؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك ، فقال: هلذا جيلد وهلذا بهلرج، 

ن ذلك أو تسللم األملر لله؟ قلال: فهلذا كلذلك بطلول الخبلرة والمجالسلة   أكنت تسأله عم 

 والمناظرة

وقال عبد الرحمن بن مهدي: ألن أعرف علة حديث هو عندي، أحب إلي  من أن أكتب  -

 )40عشرين حديثا ليست عندي.)

 

 113معرفة علوم الحديث، فصل الحديث المعلول، ص: - 38

   20المقدمة : ص:  - 39

 1/9لدين الخطيب، ، ت: محب ا1985مقدمة كتاب علل الحديث البن أبي حاتم، دار المعرفة، بيروت، -40
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فواضح من كالمه أن معرفة العلة ليس باألمر السهل وأن معرفة علة الحديث تكون    

 ن الراوي ثقة، وإال لو كان الراوي ضعيفا فاألمر ظاهر واضحإذا كا

 ( 41وقال الحاكم: والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ال غير.)  -

: ذهلب اللذي كلان يُحسلن هلذا -لملا ملات أبلو زرعلة اللرازي  -وقال أبو حاتم الرازي -

 (42المعنى، ما بقي بمصر وال بالعراق أحد يُحسن هذا)

لم يبق من يُحسن معرفلة أخطلاء الثقلات، اللذي يحتلاج إللى بصليرة   -هللا  يقصد رحمه    

وخبرة واسلعة، أملا اللذين يشلتغلون بلالجرح والتعلديل، ويحكملون بظلاهر اإلسلناد فهلم 

 كثيرون

( : إنما خص  هللا بمعرفة هلذا اإلخبلار نفلرا  يسليرا  ملن كثيلر 301وقال ابن مندة )ت: -

 (43ممن يد عي علل الحديث)

وهلو الخبيلر بمنلاهج النقلاد  –ن حجر هذا المعنلى وهلذه الحقيقلة الواضلحة ولخص  اب -

 (44فقال: "لم يتكلم فيه إال أفراد أئمة من أهل هذا الشأن")  -وأقوالهم وتطبيقاتهم

بسبب خفاء علم العلل وحاجته إلى الخبرة والمحاورة واالستعانة بخبرة اآلخلرين فقلد   -4

رضوا ما عندهم من حديث أو مصنفات فيه على غيلرهم كان منهج العلماء السابقين أن يع

( وهو أمير الملؤمنين فلي الحلديث، عنلدما انتهلى 256من أهل الخبرة، فهذا البخاري)ت:

من تصنيف كتابه الصحيح عرضه على علماء النقد في عصره: أحمد بن حنبل ويحيى بن 

أربعلة أحاديلث، قلال معين، وعلي بن المديني، فاستحسنوا كتابه وشهدوا لله بالصلحة إال  

 (45العقيلي، والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة)

وهذا مسلم أيضا وهو من المبرزين فلي النقلد وعللل الحلديث، علرض كتابله عللى أبلي      

 زرعة الرازي، وكل ما أشار أن له علة تركه

 

 113معرفة علوم الحديث، ص:  - 41

 1/223، شرح علل الترمذي، البن رجب،  356مقدمة كتاب الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ص: -42

 1/339شرح علل الترمذي، تحقيق د. نور الدين عتر/ ج- 43

 2/711اإلسالمية، جالنكت على ابن الصالح/ تحقيق د. ربيع المدخلي، طبع الجامعة  - 44

 7هدي الساري، البن حجر العسقالني، ص: - 45
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وأيضا الترمذي عندما صن ف كتابه العلل الكبير، اعتمد فيه على أجوبلة البخلاري فلي نقلد    

 األحاديث وبيان عللها

يث، إنما تكون بعد تلوفر شلروط الصلحة الظلاهرة والشاهد من كل ذلك أن معرفة علة الحد  

من حيث وثاقة الرواة واتصال السند من حيلث الظلاهر، فهنلا تلأتي مهملة الناقلد الخبيلر فلي 

 اكتشاف ما غاب وخفي من الخطأ، الذي قد يقع فيه الثقة ، وهي مهمة ال يحسنها كل محدث 

اد، وأن كتب العلل زاخرة بأحاديلث أما ما احتج به األستاذ حمزة من التطبيق العملي للنق   -5

انتقدوها بسبب ضعف رواتها أو انقطاع أسانيدها ونحو ذلك، مما يعني شلمول عللل الحلديث 

 لكل أنواع النقد، فالجواب:

"، العللل اللواردة لللدارقطنيإن المصنفات الموجودة بين أيدينا هي كتلب سلؤاالت، مثلل: "  

البلن علل الحلديث" أسئلة تالميذه، وهم الذين رتبوه، وكذا "الذي هو إجابات للدارقطني على 

" و"العللل الكبيلرأبي حاتم الذي سأل والده أبا حاتم وأبا زرعة عن نحو ثالثلة آالف حلديث،  

ن إجاباته،   ملن روايلة ابنله و"العلل لإلمام أحملد" للترمذي الذي سأل فيه شيخه البخاري ودو 

ن إجابلات اإلملام عللى ملا عبد هللا، ورواية المروذي، ورواية ا ِّ لخالل، وغير ذلك، كلهم يلدو 

يحضره من األسئلة، فهي كتب لم يدونها العلماء على أنها كتب عللل بلالمعنى الخلاص، إنملا 

ديلث كانوا يجيبون على أسئلة تالميذهم حيلث يقلوم التالميلذ بسلؤال شليوخهم النقلاد علن أحا

ضليح، وهلذه األسلئلة تشلمل األحاديلث التلي أو ما يحتاج إلى تو  واردة يرون أن فيها إشكاال  

ظاهرها الصحة، والعلة فيها غامضة، وتشمل أحاديث فيها جلرح ظلاهر، وإنملا سلميت هلذه 

الكتب بكتب علل تغليبا  للعلة بالمعنى الخاص ألنها األكثر في كتب العلل وعنها يكثر السلؤال 

ها مصنفوها بذلك االسم المطبوع لغموض علتها، وفي هذا النوع يبرع النقاد الكبار، ولم يُسم  

 على غالفها، بل هو من صنيع تالميذهم أو من بعدهم

ومما يؤكد ما تقدم اشتمال كتب العلل على أحاديث فيها رواة متروكون أو كذابون، حصل    

السؤال عنها، ملع أن األسللتاذ حملزة قلرر فلي كتابله السلابق اللذكر أن أحاديلث المتلروكين 

مصطلح العلة إنما الذي يدخل هو أحاديث الثقة أو الضلعيف بشلرط أن ونحوهم ال تدخل في  

 (46ال يكون متروكا)

 

 115علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد، د. حمزة المليباري، مرجع سابق، ص:- 46
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وفي نظرة سريعة في كتاب ابن أبي حاتم تبين وجود أحاديث مسئول عنها وهلي أحاديلث    

متروكين وكذابين، مما يدل أنها كتب سؤاالت فحسب، وملن أمثللة ذللك ملن كتلاب ابلن أبلي 

 حاتم:

قال: سألت أبي عن حديث رواه عمرو بلن خاللد علن زيلد بلن عللي علن ،  101سؤال رقم  -

 أن يمسح الجبائر. - -آبائه، أن عليا  انكسرت إحدى زنديه فأمره النبي

 فقال أبي: هذا حديث باطل، ال أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث     

عن أبيه وسعيد  ، قال: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي،735سؤال رقم:

قال: ) من أدركه شهر رمضان بمكلة فصلامه وقلام   -بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي

منه ما تيسر ُكتب له صيام مائة ألف شهر رمضان في غير مكة، وكان لله كلل يلوم حملالن 

 فرس في سبيل هللا، وكل ليلة حمالن فرس في سبيل هللا وكل يوم له حسنة.....(

 منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث  قال أبي: حديث    

 ولم يقتصر األمر على أحاديث المتروكين بل تعداه إلى السؤال عن الكذابين، مثل:   

، قال:  سألت أبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن الحجاج عن ميسلرة بلن 766سؤال رقم

 قال: --عبد هللا عن رجاء، عن أنس بن مالك، عن النبي

ن الصائم وينقضن الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب والنظلر بشلهوة واليملين ) خمس يُفطر 

 الكاذبة..(

 فسمعت أبي يقول: هذا حديث كذب، وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث. 

: سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن الوليد، عن هشام بن علروة، 2423ومثل سؤال رقم:

فلي سلفر وال حضلر: القلارورة،   -  -يفتن رسول هللاعن أبيه، عن عائشة، قالت: ) سبع لم  

 والمرآة، والمكحلة، والمقرضان، والمدراة، والمشط، والسواك(

 قال أبي: هذا حديث موضوع، ويعقوب بن الوليد كان يكذب.   

 بل إن كتب السؤاالت هذه  تحوي فوائد ال عالقة لها بالعلل، ومن ذلك: -6
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حلديث رواه إسلماعيل بلن عيلاش علن ثعلبلة بلن مسللم : قال: سألت أبي عن  423سؤال رقم

الخثعمي، عن نافع: سألت عائشة عن ركعتين بعد العصر، فقلت ألبي ملن نلافع هلذا؟ قلال: 

 هو مولى ابن عمر.

 وتحوي كتب السؤاالت، أسئلة عن أحاديث رواتها مجاهيل، مثل:  

مروان الفزاري علن  من علل ابن أبي حاتم، قال: سألت أبي عن حديث رواه  44سؤال رقم:  

 - -يحيى بن أبي كثير الكاهلي، قال: حدثني مسور بن يزيد المالكي قال: شهدت رسول هللا

يقرأ في صالة شيئا لم يقرأه، فلما سلم قال رجل، القوم: آية كلذا وكلذا للم تقرأهلا يلا رسلول 

 هللا....(

 قال أبي: لم يرو هذا الحديث غير مروان. ويحيى بن أبي كثير ومسور مجهوالن.     

: قال: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبلد 476ومثل سؤال رقم:

: ملن عبلد المللك م القوم أقرأهم للقرآن( قلت ألبيقال: ) يو  -  -الملك عن أنس، عن النبي

 هذا ؟  قال: مجهول.

إلى غير ذلك من األسئلة المتنوعة والفوائد المتناثرة التي حوتها كتب السؤاالت هلذه التلي    

ميت كتللب علللل، وقللد اقتصلرت فللي األمثلللة علللى علللل ابلن أبللي حللاتم، لتكللون نموذجللا  سلُ

للتوضيح، تعبر عما وراءها من كتب السؤاالت التي ال تختلف عنها، إجماال ، بل هلي أكثلر 

ب سؤاالت، فكتاب العلل لإلمام أحمد أغلبه سؤاالت في الرجال والجرح تعبيرا  عن كونها كت

والتعديل، وكذا الكتب التي رواها تالميذ ابن معين، أكثرهلا فلي الرجلال وإن احتلوت عللى 

شيء من السؤاالت في علل الحديث، ولهذا سماها تالميذه "تاريخ يحيى بن معلين" ، تغليبلا  

 ةلما فيها من علم عن تاريخ الراو

هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كتاب ابن أبي حاتم لم يبيض لذا وقع فيه ما وقع من       

الصياح:   الدكتور علي  قال  النقد،  في مجاالت  وفقهم هللا  التوسع  الحديث  بعُض طلبة  يجتهد 

اللتماس تعريٍف دقيٍق للحديثِّ الُمعل من خالل كتاب علل ابن أبي حاتم فقط، وفي هذا عندي  

من جهة أن  ابَن أبي حاتم مات َعن الكتاب وهو مسودة لم يبيض، وقد أورد أحاديث    نظر: 

)رقم   الفقهية  أحكامها  ليبين  )    1217،  1213،  1100استطرادا   العقدية  أو   )2 /209  

 ( وللخروجِّ بمعنى دقيق ال بدَّ من استقراء : 2118رقم: 
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المدي  -1 ابن  كعلل  للعلل:  المتضمنة  أو  الخاصة،  العلل  ،  كتب  والد ارقُطني  والترمذي،  ني، 

 علل ابن أبي حاتم، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج وغيرها  و  ،وابن الشهيد 

استعماالت األئمة المتقدمين أمثال: شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان وابن المديني، وابن    -2

عة، وأبي  معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، ويعقوب بن شيبة، وأبي زر 

 (. حاتم، والترمذي، والعقيلي .. إلى الد ارقُطني 
47 ) 

 رأي الدكتور همام سعيد:

ذهب أيضا  إلى القول باتساع مفهوم العلة، على أساس أن كل ما هو قادح فهو عللة، وقلد     

 يعني علم العلل –ذكر ذلك تحت عنوان: ) أهميته واتساعه ( 

قال: "وخالصة القول أن القادح منه الخفي ومنه الجلي، ومنه ما كان في حلديث الثقلات،     

، فما كان خفيا وفي حلديث الثقلات فهلو داخلل ومنه ما كان في حديث المجروحين والضعفاء

في علم العلل، وال أنسى أن أقلول: إن معيلار خفائله سلؤاُل الحفلاظ عنله، ووروده فلي كتلب 

العلل. وأما ما نجده في كتب العلل ملن أحاديلث أُعللت بلالجرح كلأن يقلال فلي أحلد رواتهلا: 

لل وإلحاقها بله إذا وردت متروك أو منكر، أو ضعيف، فيمكن حمل هذه القوادح على علم الع

في أحاديث الثقات، كرواية الزهري عن سليمان بن أرقم، ورواية مالك عن عبلد الكلريم بلن 

أبي أمية، ورواية الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيلى ، فروايلة هلؤالء األئملة الجهابلذة علن 

انلة الزهلري هؤالء الضعفاء توقع كثيرين في العلة اعتملادا  عللى تثبلت هلؤالء األئملة، ومك

 ومالك والشافعي تُخفي أمر هؤالء المتروكين والضعفاء.

وقد يلتبس أمر راٍو ما على الحفاظ النقاد فيروي عنه، ويكون الحديث معلوال  بجهالة أمر     

 هذا الراوي أو بنكارته، وال تدرك هذه الجهالة والنكارة إال بمعرفة كبار النقاد.

 (48وهذا تخريج لوجود مثل هذه القوادح التي ذكرت في كتب العلل." انتهى)    

 ظر الدكتور بما يلي:قلت: يجاب على وجهة ن

 

 7المنهج السليم في دراسة الحديث المعل ، د. علي الصياح، بحث منشور على األنترنت: ص: - 47

أوردُت الحجج الدالة على ذلك في القسم الذي : -ص دعوى أنه لم يبي ضبخصو  -وقال في الموضع السابق   

 ( .64-1/58حققته من علل ابن أبي حاتم )

 1(  مكتبة المنار، الزرقاء، ط29-28شرح علل الترمذي ، ابن رجب، ) الدراسة، ص:  -48
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ال شك أن الدكتور همام يُدرك دقة وخطورة علم العلل وكونه ثمرة علم الحديث، وأنله ال   -1

ينهض به إال كبار النقاد، لكنه أراد أن يفسلر سلبب وجلود أحاديلث ملن روايلة متلروكين أو 

قة ال ضعفاء في كتب العلل، فذهب إلى كونها من رواية ثقات عن مجروحين، وهذا في الحقي

يلغي كونها روايات فيها مجروحون جرحهم ظاهر، ومثل هذه الروايات يسهل الحكم عليهلا، 

كما قال الحاكم:" فإن حديث المجروحين ساقط واٍه..." ، ولم يفرق الحاكم أو غيره من علماء 

يقلال النقد كون المجروح قبله ثقة أو بعده ثقة، فالمجروح الواحد هلو سلبب رد الحلديث، وال 

  حديث فيه مجروح " معلول"عن 

وال يخفى على الدكتور همام أن المهارة في كشف الخطلأ إنملا تكلون فلي أحاديلث رجلال    

أسانيدها كلهم ثقات يخفى علم عللها على غير النقاد أو حتى على بعضهم، كما قال البخلاري 

 (49)أبي صالح: "..إال إنه معلول" لمسلم في حديث موسى بن عقبة عن سهيل بن

ويُسلم للدكتور هملام إشلارته إلحلدى صلور العللل، وهلي أن يكلون الحلديث ملداره عللى    

ضعيف لكن يختلف عليه الثقات، فبعضهم يرفعه وبعضهم يرويه موقوفا، فيحتلاج الناقلد هنلا 

، حتى لو رووا عن ضعفاء، الترجيح بين هؤالء الثقات، فرجع األمر إلى كشف أخطاء الثقات 

 لحديث الذي مداره على ضعيف ضعيفا  وفي النهاية يبقى ا

وجدنا روايات كثيرة في كتب العلل من رواية متروكين عن ثقات، أو العكس، وكلذا ملن   -2

رواية وضاعين أو كذابين ال يخفى حالهم على محدث، مما يدل أنها كتب سؤاالت، ال غيلر، 

اها  كتب علل اها من سم   سم 

بين إعالل الحلديث، فالنقلد أوسلع ألنله يشلمل القلدح ال بد  من التفريق بين نقد الحديث، و  -3

باألسباب الظاهرة والقدح باألسباب الخفية، بينما اإلعالل في االصطالح يقتصر عللى القلدح 

بما يخفى ويحتاج خبرة ثاقبة ورواية واسعة، وملكة نقدية، لهذا فإن كتب الموضلوعات ملثال  

كتب علل، وذلك ألن وجلود الكلذابين   مثل موضوعات ابن الجوزي، هي كتب نقد وال تُسمى

في أسانيدها أو وجود أمارات الكذب في متونها يجعل القدح فيها ميسلورا  وواضلحا ، ملع أن 

 كثيرا منها إنما جاء من رواية ثقات معروفين لكن عن كذابين أو مجهولين ، ونحو ذلك.

ى "كتلب عللل" إنملا أقر الدكتور همام في دراسته لكتاب شرح علل الترمذي، أن ما يُسل  -4 م 

رواية عبد هللا بن اإلملام   العلل ومعرفة الرجال"هي كتب سؤاالت، فمثال  عند وصفه لكتاب "

 

 114معرفة علوم الحديث ، الحاكم النيسابوري،  ص: - 49
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أحمد، قال: وفي هذا الكتاب أسئلة وسماعات يقول فيهلا عبلد هللا: سلألت أبلي وسلمعت أبلي، 

إنهلا وحدثني أبي، ومادة الكتاب ُعرضت بال ترتيب وال تصنيف...أما موضلوعات الكتلاب ف

متنوعة، وأستطيع أن أجزم بأن مادته اشتملت على كل أبواب علوم الحديث، ففيه الكالم عن 

الثقات والرواة عنهم، والضعفاء والمبتدعة والمتلروكين والمجاهيلل، وفيله أخبلار المدلسلين، 

والكالم عمن أرسل الحديث وكثيلر ملن تلراجم رجلال األخبلار، فيلذكر وفيلاتهم وملواطنهم، 

ول: إن لق  لنلا أن نقللعظم واألكبر هو الكالم عن األسانيد والمتون المعل ة، ولهذا حوالقسم األ

 (50...")لث ب األولى لعلوم الحديلكتب العلل هي الكت

قلت: فما دام أنها كتب سؤاالت، وأنها كتب علوم حديث، فليس هناك داعٍ لجعل ما فيها من     

ث المعل" مفهوم واسع يشمل كلل نقلد للحلديث، نقد حديثي شامل سببا  للقول إن مفهوم "الحدي

 ألننا بهذا نُلغي نوعا مهما من العلوم وهو " الحديث المعل" أو الحديث المعلول.

لللدارقطني:  "العللل اللواردة"ثم ال بد من التنبيه على أن كتب السؤاالت هذه ومنها كتاب      

علن أحاديلث حصلل الخلالف فيهلا عللى الملدار بلين ثقلة وضلعيف، فيبلين   تحوي سلؤاالت 

، ولهلذا انتقلده اللذهبي ارقطني الخالف ويرجح رواية الثقة، وأحيانا يسلكت علن التلرجيحالد 

 بقوله:

ل ةُ غيَر مؤث رة ، بأن يَرويَه الثَّبيُت على وجٍه  ويُخالِّفَه واٍه ، فليس بَمعيلُول. وقد    فإن كانت العِّ

ب، ألنَّ الُحكم للثَّبيت)) لدارقطنيُّ كثيرا  من هذا النمط فيساق ا لَل( فلم يُصِّ  (51كتاب العِّ

قلت: ال مؤاخذة على الدارقطني في هذا ألنه إنما يجيب على أسئلة ُوجهت إليه، ولذلك كان   

من ضمن األسئلة أيضا أحاديث مدارها على ضعيف لكن اختلف الثقات فيها، فسلبب ذكرهلا 

ل عنهلا كونهلا ملن روايلة الثقلات علن ذللك الضلعيف لكلنهم اختلفلوا عنله، فيجيلب أو السؤا

 الدارقطني عن ذلك السؤال بتحديد وجه الصواب 

  

 

 (75-74شرح العلل ، ابن رجب،  مرجع سابق،) الدراسة، ص: - 50
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 المبحث السادس: أسباب العلّـة: 

تقدم أن العلة تقع في أحاديث الثقات، الذين جمعوا بلين العداللة والضلبط، فمعنلى هلذا أن     

الخطأ جاء من خيانة الذاكرة، فالثقة مهما كان ضبطه فإنه جائز أن ينسى أو يغفل علن إتقلان 

الرواية وأدائها كما سمعها،  سواء بزيادة فيها أو نقص منهلا أو تبلديل، وقلد يكلون ذللك فلي 

قد يكون في المتن أو كليهما،  مع تفاوت بين الثقات في نسبة الخطلأ، ولهلذا تجلد فلي السند و

ألفاظ الجرح والتعديل قولهم: ثقة، وهي تطللق عنلد النقلاد عللى ملن كلان صلوابه أكثلر ملن 

 خطأه، وربما قالوا : ثقة يهم، ثقة ربما أخطأ، ونحو ذلك

و ثقة ثبت، فإذا زاد إتقانه قلالوا: أوثلق النلاس، فإذا كان متقنا  نادر الخطأ قالوا: ثقة ثقة، أ    

 إليه المنتهى في التثبت، كأنه مصحف

ونتيجة لهذا جاءت أسانيد مسلسلة بكبار الثقلات، فلأطلقوا عليهلا أنهلا أصلح األسلانيد، مثلل   

رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ونحو ذلك، مملا يلدل عللى 

 الثقات في الضبط واإلتقان تفاوت واضح بين

وكل ذلك يدل على تنبه النقاد على تفاوت الثقات في الضبط واألداء، وقلد حرصلوا عللى     

، والرواية إن لم يكن من الحفاظ -عدم التفرد التأكد من ضبطهم لما رووا بأمور عديدة، منها: 

من الكتاب، والمالزمة للشيخ، والشهرة بالطلب، ونحلو ذللك مملا يجعلل الناقلد مطمئنلا عللى 

 إتقان الراوي

وهذا يدل على سالمة منهج النقاد واحتياطهم للسنة وأنهم لم يكتفوا بالحكم على الراوي أنه    

ثقة لتصحيح حديثه، لعلمهم أن الراوي مهما بلغ من الضبط واإلتقان يبقى بشرا  قابال  للسلهو، 

ان لذلك نجد النقاد قد حكموا بالخطأ في الراوية على كبلار الثقلات أمثلال شلعبة وماللك وسلفي

وغيرهم فضال عن غيرهم ممن هو دونهم، لهلذا فقلد بلرز النقلاد وبرعلوا فلي جانلب كشلف 

 أخطاء الثقات 

أو االختالط،  واة الموصوفين بالجهالة أو الضعف أو التدليسوفيما عدا ذلك فإن أخطاء الر    

ونحو ذلك من أسباب الجرح تُعلد أخطلاء  ظلاهرة واضلحة ال تحتلاج إللى تفتليش، وال يُحكلم 

 واب ما رووا إال إذا توبعوا ودلت القرائن على إتقانهم لما رووابص
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 التوسـع في أسبـاب العلـة

وجدنا في العصر الحاضلر ملن توسلع فلي بيلان أسلباب العللة مملا يخلالف ملنهج النقلاد     

السابقين، وكان منهم الدكتور همام سعيد فلي مقدمتله لشلرح العللل البلن رجلب، حيلث عقلد 

لكتاب شلرح عللل الترملذي، فقلال: "أسلباب العللة ملن خلالل كتلاب ابلن   فصال ، في دراسته

 (52رجب")

فذكر: السبب العام: وهو الضعف البشري الذي يوقع في النسيان والخطلأ، والغفللة، عللى     

 تفاوت بين الثقات في ذلك، وذكر أمثلة لذلك..

 العدالةثم ذكر السبب الثاني، وهو خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء     

ُضع ِّف حديثهم في بعض  نثم ذكر السبب الثالث: وهو االختالط أو اآلفة العقلية، وهم الذي    

 األوقات 

 ثم ذكر السبب الرابع: وهو خفة الضبط باألسباب العارضة، مثل:   

من يعتمد على كتابه في الرواية، فإذا ضاع الكتاب أو احترق أو لم يصطحب كتابه معله   -  

 قع في الوهمإذا رحل، و

أو من ُضع ِّف حديثه في بعض األماكن دون بعض، فإذا حلد ث ببللده أصلاب، وإذا حلد ث   -  

 في غير بلده أخطأ

 أو من انشغل عن العلم حفظا وكتابة بتولي القضاء، أو نحوه ، فتكثر أوهامه  - 

 هموكان يعتمد على كتبه، فيخف ضبطه ويقع في الو أو يصيبه العمى حيث يفقد بصره - 

 ففي كل هذه الحاالت يختل ضبط الراوي، وتكثر األخطاء في حديثه     

ثم ذكر السبب الخامس: وهو قُصر صحبة الشيخ وقلة ممارسة حديثه) يعني أنه لليس ملن    

 الطبقات المقدمة في الشيخ المكثر(

 ثم ذكر السبب السادس: وهو اختصار الحديث أو روايته بالمعنى) حيلث يخطلىء اللراوي   

 الثقة عندما يختصر الحديث أو يرويه بالمعنى(

 ثم ذكر السبب السابع: وهو تدليس الثقات    
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 وهو الرواية عن المجروحين والضعفاء :ثم ذكر السبب الثامن   

وهي تشمل أنواع التضعيف، وال   قلت: هذه األسباب عند التأمل هي أسباب رد الحديث،    

وهلو   وى السلبب األول، وهلو السلبب العلام،ى خطأ الثقة سليسلم منها ليكون سببا  للعلة بمعن

لو كان حافظا متقنا، وهلو اللذي   الضعف البشري وما يعتري اإلنسان من سهو أو غفلة حتى

حلين نه أيضا  ابلن الصلالح ة إنما تكون في أخطاء الثقات، وبي  وض ح أن العل  بي نه الحاكم حين

كشف العلة على أمرين: التفرد والمخالفة، وال يكون ذلك إال إذا كان الراوي ثقة، إذ إن   قصر

 تفرد الضعيف أو مخالفته ال يُعتد بها أصال ، بل هي منكرة، كما يعبر النقاد 

فمن يُضعَّف الختالطه، فهذا أمره بي ِّن، ومن يُضع ف لتدليسه فهذا أمره بي ِّن، ومن يُضلع ف    

العلم بالقضاء وغيره أمره بي ِّن، ومن يُضعف لقصر صحبته للشليخ أملره بلي ن، النشغاله عن  

ألن مثل هذا يقول فيه العلماء: ضعيف في فالن، فهذا جرح واضح ، وملن يُضلعف لروايتله 

 من غير كتابه أو في غير بلده، فهذا أيضا جرح واضح

ذي ذكر هذه األصلناف وإنما تعرض ابن رجب لهؤالء في كتابه "شرح العلل" لكون الترم   

في آخر كتابه الجامع، لبيان أسباب النقد، فقام ابن رجب بشرحها وتوضيحها، ولم يقصد أنها 

 أسباب العلة بالمعنى الخاص.

وينبغي التنبيه أن قضية اختصار الحديث أو روايته بالمعنى التي أشار إليها الدكتور هملام    

على أنها سلبب ملن أسلباب العللة، إنملا هلي فلي الواقلع تعلود للسلبب األول األساسلي وهلو 

الضعف البشري، والخطأ الذي يعتري اإلنسان عموما  وال يسللم منله بشلر، فروايلة الحلديث 

هلي خطلأ ثقلة، وخطلأ الثقلة لله أسلباب عديلدة منهلا روايتله طأ فيهلا اللراوي  بالمعنى إذا أخ

 بالمعنى، ويُعرف خطأ الثقة بالمقارنة وخبرة الناقد 
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 : المبحث السابع: موقع العلـة

 (53.")وهو األكثر، وقد تقع في المتن.   تقع العلة في إسناد الحديث  قال ابن الصالح: ثم قد  

الصالح وبعده الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم: أن العللة الواقعلة فلي وقد بين ابن      

اإلسناد إما أن تكون قادحة في السند أو غير قادحة، وإن كانت قادحة في السند فإنها قد تقلدح 

 في المتن، وقد تكون غير قادحة:

ً   -وقوعها في السند  - تله ثقلات : بلأن يكلون السلند روا  -وهي قادحة في السـند والمـتن معـا

متصال مرفوعا ، ظاهره الصحة، لكن بعد البحث والتفتيش وبالنظر في الطرق األخرى لهلذا 

الحديث والموازنة بين مراتب الرواة، مع خبرة الناقد، يكتشف الناقد أن في السلند عللة تمنلع 

من الحكم بصلحة الملتن، وذللك باكتشلاف أن الصلواب كلون السلند مرسلال، أو موقوفلا، أو 

بشلكل ظلاهره -ونحو ذلك، مما يقدح في السند وبالتالي القدح في المتن الذي للم يلرد منقطعا،  

 سوى من هذه الطريق المعلولة -الصحة

 وأمثلة هذا النوع كثيرة، مبثوثة في كتب العلل واألسئلة ، أختار منها المثال التالي:    

سللمة، علن ثابلت، ، عن، حماد بن  بي عمر العدني، عن بشر بن السريما رواه محمد بن أ

 (هم ال سهل إال ما جعلته سهلال ..: ) أنه كان يدعو: اللعن أنس، عن النبي

، وللم يلذكر مرسللل  ...    -، أن النبليحدثنا القعنبي، علن حملاد، علن ثابلت قال أبو حاتم:  

 (54)أنسا

فهذا حديث علته اإلرسال، والرواية الموصلولة ظاهرهلا الصلحة حيلث إن رجالهلا ثقلات    

ومتصلة السند، لكن تبين برواية أبلي حلاتم علن القعنبلي بالسلند الملذكور، أن الصلواب هلو 

 اإلرسال، والحديث المرسل ضعيف عند المحدثين، فالعلة هنا قدحت في السند والمتن معا  

 :، وهي قادحة في السند وليس في المتنوقوع العلة في السند 

 :وهذه لها صور متعددة  

 

 ) مع التقييد واإليضاح للعراقي(  117مقدمة ابن الصالح: ص - 53
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: أن يكون المتن قد جاء من أوجه أخرى غير الطريق المعلولة، فاالعتملاد يكلون عللى فمنها

الطرق الثابتة، ومن هنا وجب التنبيه أن كثيرا من كالم النقاد في كتب العلل إنما يريلدون بله 

ئلوا عنها دون باقي الطرق، وهذا مثلل إعلالل حلديث ملن إعالل الحديث من الطريق التي سُ 

طريق صحابي معين، فال يعني ذلك إعالل الحديث من طريق صحابي آخلر، ألن المحلدثين 

مستقال، بغض النظر عن  ايعاملون األحاديث على أساس الراوي من الصحابة، فيعدونه حديث

 زوائد والمستدركات وروده عن صحابة آخرين، وعلى هذا جرت عادتهم في كتب ال

: ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم من طريق يزيد بلن هلارون مثال ذلك

عن هشام الدستوائى: حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن أنس بن مالك قال : كان  ووكيع وغيرهما  

بلرار طعلامكم األ: أفطلر عنلدكم الصلائمون وأكلل إذا أفطر عند قوم قال لهم  --رسول هللا  

 (55.)وتنزلت عليكم المالئكة

وأبلو محملد  قال أبو عبد هللا الحاكم: وله عل ة، أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السلياري   

دان، قلال أخبرنلا  الحسن بن حليلم المروزيان بمرو، قاال: حدثنا أبو الموجه، قلال أخبرنلا َعبلي

دثت علن أنلس أن  عبد هللا بن المبارك، قال أخبرنا هشام، عن يحيى بلن أبلي كثيلر، قلال: حلُ

اُر، ] كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعاَمكم األبلر--النبي

 (56)ت عليكم المالئكة [وصل  

قلت: فهذا الرواية التي ساقها الحاكم كشفت علة الروايلة السلابقة، ودللت عللى انقطاعهلا،    

دثت علن أنلس"، ومعنلى ذللك أن  حيث إن واقع الرواية هو أن يحيى بن أبي كثيلر قلال: "حلُ

 السند منقطع

، وذلك أن الحديث صح  من وجه آخلر ومع ذلك فإن هذه العلة في السند ال تؤثر في المتن    

حيث أخرجه أبو داود، قلال: حلدثنا مخللد بلن خاللد، حلدثنا عبلد اللرزاق، أخبرنلا عن أنس،  

 

 ، كتاب الصيام، باب ما يدعو به الصائم 8393السنن الكبرى، البيهقي، رقم   1772سنن الدارمي، رقم:  - 55
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: جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم --معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي

 (57لمالئكة())أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم ا --قال النبي

 ، والحديث صحيح من هذا الوجهوأخرجه من الطريق نفسها أحمد والدارقطني    

قال: فملن أمثللة ملا ،  ما ذكره ابن الصالح  الخطأ في اسم الراوي الثقة، ومثال ذلك:ومنها:  -

وقعت العلة في إسناده من غير قدح فلي الملتن، ملا رواه الثقلة يعللى بلن عبيلد، علن سلفيان 

، قلال: )البيعلان بالخيلار..( --عملرو بلن دينلار، علن ابلن عملر، علن النبلي  الثوري، عن

الحديث، فهذا اإلسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل 

علن ابلن  "، إنما هو "عبلد هللا بن دينلار"حال صحيح، والعلة في قوله: "عن عمرو بن دينار

عمر، هكذا رواه األئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبلد هللا بلن 

 (58دينار إلى عمرو بن دينار، وكالهما ثقة.)

 ومن األمثلة الواقعية لذلك:

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وحدثنا عن محمد بن يزيد بن سنان، علن أبيله، علن يحيلى    

دثني ابن شهاب الزهري، أن عباد بن أوس أخبره، أنه سمع أبا هريرة، ابن أبي كثير، قال: ح

: ) تفضل صالة الجماعة عن صالة الرجل وحده خمسا  وعشرين -  –يقول: قال رسول هللا  

 صالة(

قال أبي: إنما هو يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، حدثله أن عبلاد     

 ( 59الزهري.)بن أوس أخبره. وليس بينهما 

قلت: هنا وقعت علة إبدال راٍو بآخر، لكن لما كلان كالهملا ثقلة، فلإن ذللك للم يضلر فلي    

 صحة السند، وإنما كان يضر لو كان محمد بن عبد الرحمن ضعيفا.

اخلتالف -: فهو أن يكون المتن بعد صحة السند وقع فيله اضلطراب أما وقوع العلة في المتن

ونحلو ذللك مملا  أو دخل حديث فلي حلديث،،    -أن يُجمع بينهافي صيغة الروايات وال يمكن  

 

 3856م، رقم سنن أبي داود، كتاب الصيام ، باب  الدعاء لرب الطعا- 57

 ) مع التقييد واإليضاح( 117مقدمة علوم الحديث البن الصالح/ ص: - 58

 440، سؤال رقم: 1/156علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 59
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الحديث ولو كان سنده صحيحا  من حيلث  بنكارةيكون موضعا لنقد خبراء الحديث، فيحكمون 

 الظاهر

وقد يكون في متن الحديث ما يدل على بطالنه بوجود فساد فلي معنلاه أو مخالفلة للقلرآن     

أو لمشلابهته حلديث القصلاص، ووجلود مثلل هلذه   ريعة،الكريم أو السنة الثابتة أو قواعد الش

األمور في المتن هي من العلل التي تكون ظاهرة وقد تكون خفية حتى على بعض أهل العلم، 

فتدخل مثل هذه األنواع في مصطلح العلة لخفائهلا عللى كثيلر ملن النلاس، حتلى بعلض ملن 

 ينتسب للعلم

فإن العلماء يتطلبون علة في  -لة في المتنوهي صحة السند مع وجود ع  -وفي هذه الحالة    

، وملن هنلا كثلر فلي كتلب العللل أو فلي كتلب (60)السند ألنله الطريلق اللذي جلاء بله الملتن

الموضوعات النص على أن الحديث باطل، أو منكر، أو موضوع، مع عدم وجلود كلذاب أو 

فيله فالنلا  للم يصلرح متروك في السند، فيكتفي الناقد هنلا بإعاللله بتفلرد أحلد رواتله، أو أن 

 بالسماع، ونحو ذلك

 :المبحث خاتمة

 إلى النتائج التالية: السابقة الدراسةتوصلت من خالل 

ح مفهلوم العللة  -1 الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحلديث هلو أول ملن وضل 

 بشكل جلي ومي زه عن غيره من مسائل النقد، وأبان أن التعليل هو أدق أنواع النقد 

ميدان العلة إنما هو أحاديث الثقات، وهو مما برز وبلرع فيله نقلاد الحلديث الكبلار،   -2

ألنه يبحث في أخطاء الثقات الخفية التي ال تُعلرف إال بالبحلث والتفتليش والخبلرة ، ملع 

 جمع الطرق ومعرفة مراتب الرواة

فاء يميل بعض الدارسين إلى توسيع مفهوم العللة، فيجعللون ميلدانها أحاديلث الضلع  -3

أيضا، وهم بذلك يُخرجون هذا العلم عن ميزته وكونه يختص به خبراء النقد، وقد دفعهلم 

إلى ذلك ما يوجد في كتب السؤاالت التي تُسمى كتب علل، وإنما هلي كتلب شلاملة لعللل 

يت بللالمعنى اللغللوي للعلللة وللليس بللالمعنى  م ِّ الحللديث، وللجللرح والتعللديل، وغيللره، وسللُ

 لوهماالصطالحي، فوقعوا في ا

  

 

 اليماني، في مقدمة كتاب "الفوائد المجموعة.." للشوكاني  نب ه على ذلك العالمة المعلمي - 60
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 أجنـاس العلـة في الحديـث  

 ودراسـة اً عرض

 الحمد هلل رب العالمين ، وبعد:

تناولت هذه الدراسة مسألة "أجناس العلة" التي يُقصد بها أنواع األخطاء التي يقع فيها  فقد     

 الثقات بطريقة موضوعية مع التحليل والنقد 

 هدف الدراسة وأهميتها:  

الطرق      بجمع  إال  تُعرف  وال  الثقات  فيها  يقع  التي  الخفية  األخطاء  ومظاهر  أشكال  تتعد 

والخبرة الثاقبة، فاحتاج العلماء إلى محاول حصرها والتنبيه عليها، والكتابات حول ذلك غير  

كافية وتحتاج إلى تحرير هذه األجناس وتقريبها للباحثين، مع محاولة حصرها قدر اإلمكان،  

 هذه الدراسة إليضاح وإبراز وتجلية ما يلي:  فجاءت 

 المقصود بأجناس العلة -

 الجهود السابقة في ذلك -

 -قدر اإلمكان –حصر أجناس العلة   -

 ذكر األمثلة الموضحة والمعبرة لكل جنس   -

 بيان شمول هذه األجناس للسند والمتن    -

 الفرق بين األجناس وقرائن التعليل  -

في    االستقراء  منهج  أعتمد  والدراسة  وسوف  والتمثيل  التحليل  مع  األجناس،  هذه  بيان 

النقدية، أسأل هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، وأرجو أن يكون محققا  

 للغرض في تقريب هذا النوع من العلوم للباحثين  

 وقد جعلت هذه الدراسة في ثالثة مباحث: 

 المبحث األول: بيان الجهود السابقة في ذلك 

 لمبحث الثاني: بيان أجناس العلة التي ذكرها الحاكم ا

 المبحث الثالث: أجناس العلة التي لم يذكرها الحاكم 
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 المبحث األول: الجهود السابقة 

كان أول من بحث في أجناس العلة وحاول جمعهلا وإبرازهلا هلو الحلافظ أبلو عبلد هللا   -1  

( ، في كتابه معرفلة عللوم الحلديث، اللذي يُعلد ملن 405)ت:  -رحمه هللا-الحاكم النيسابوري

أوائل المصنفات في علوم الحلديث، ذكرهلا تحلت بمبحلث: ) ذكلر النلوع السلابع والعشلرين 

، حيث تكلم عن تعريف العلة، وأهمية عللل الحلديث، ثلم بلدأ بسلرد (61معرفة علل الحديث()

( ويقصد بذلك صور  فالجنس األول من أجناس علل الحديث : مثاله...أجناس العلة قائال: ) 

العلة، بمعنى أنواع األخطاء التي تقع من الرواة، وهي كثيرة، لكنه سرد منها أشهرها، فلذكر 

 منها عشرة، وعب ر عنها بالمثال

وتنوعها،     الثقات  أخطاء  تعدد  على  التنبيه  فضل  وله  والتأسيس،  السبق  فضل  له  فيحسب 

وبالنظر في ما ذكره الحاكم من  أجناس وهي عشرة، يالحظ أن طلبة العلم والباحثين يجدون  

 صعوبة في معرفة هذه األجناس لكونه: 

 لم يضع عناوين لها، إنما ذكرها بالتمثيل لها   -

 هذه األجناس ماذا يقصد الحاكم ال يظهر في بعض   -

 بعض ما ذكر الحاكم إنما يُصنف في باب القرائن وليس في باب األصناف  -

 لم يستوعب باعترافه هو أجناس العلة ولم يحصرها  -

 اقتصر على األجناس التي تتعلق بالسند  -

 910السيوطي_ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت:  -2

الراوي  تدريب  كتابه  في  إلى    (62) قال  المعلل  أجناس  الحديث  علوم  في  الحاكم  قسم  )وقد   :

عشرة ونحن نلخصها هنا بأمثلتها أحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من ال يعرف  

 

العلمية  -61 المكتبة  )منشورات  الحديث،  علوم  ،معرفة  النيسابوري  المنورة،    -الحاكم  ،  2( ط1977المدينة 

 فما بعد  112ص: 

الحديثة،  -62 الرياض  مكتبة  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  )تحقيق  الراوي،  تدريب  السيوطي،  الرحمن  عبد 

 259/ 1، ج1ض( ،طالريا
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بالسماع ممن روى عنه: كحديث موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن  

 غطه...( قال: ) من جلس مجلسا فكثر فيه ل أبي هريرة، عن النبي  

والذي أضافه السيوطي هو وضع عناوين لهذه األجناس باجتهاده وفهمه لما ذكره الحاكم،     

ممن   بالسماع  يعرف  ال  من  وفيه  الصحة  ظاهره  السند  يكون  )أن  األول:  الجنس  في  فقوله 

روى عنه( هو من كالم السيوطي، وما بعده للحاكم بعد أن حذف السيوطي األسانيد، وهكذا  

 جناس في باقي األ

 الشيخ طاهر الجزائري في كتابه: "توجيه النظر إلى أصول النظر"  -3

حيث ساق كالم أبي عبد هللا الحاكم في ذكر األجناس كامال باألسانيد مضيفا  إليها العناوين     

 التي ذكرها السيوطي دون أن يشير إلى ذلك

ثم ذكر بعد ذلك من علل الحديث عشرة أجناس وأورد لكل جنس مثاال مع بيان  )..  فقال:    

العلة التي فيه وقد أحببت أن أذكر ذلك موردا  قبل كل مثال تعريف الجنس الذي أورد ذلك 

الجنس   أورده:  ما  الغموض، وهاك  النوع من  لما في هذا  المثال ألجله زيادة في اإليضاح، 

الحديث: علل  أجناس  من  يعرف    األول  ال  من  فيه  ولكن  الصحة  ظاهره  السند  يكون  أن 

 بالسماع ممن روى عنه  

ومثاله: ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني،       

أبي   بن  سهيل  عن  عقبة،  بن  موسى  ابن جريج، عن  قال  قال  محمد،  بن  حجاج  حدثنا  قال 

 ( 63قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه...()  -النبي   صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن 

الدكتور محفوظ الرحمن زين هللا، نقل أجناس العلة التي ذكرها الحاكم، باختصار، ونقل    -4

 (64العناوين التي ذكرها السيوطي أيضا ، دون أية إضافة أو تعليق) 

الشيخ     عنه  ونقلها  السيوطي  ذكرها  التي  العناوين  في  وبالنظر  الجزائري  قلت:  طاهر 

ف منها،  كثير  في  محررة  غير  أنها  وجدت  النظ  لزموغيره،  ووضع  إعادة  العناوين  في  ر 

 

الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي ،توجيه النظر إلى أصول األثر، ،) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة   - 63

 599/ 2، ج 1المطبوعات اإلسالمية، حلب( ط 

علي بن عمر الدارقطني ،العلل الواردة في األحاديث النبوية، )تحقيق د. محفوظ الرحمن زين هللا، دار   - 64

 1/43، مقدمة التحقيق، ج1رياض(، ططيبة ، ال
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أقرب إلى واقع األجناس التي أرادها الحاكم، ثم التنبيه على ما هو ليس من    عناوين أخرى

 األجناس إنما من القرائن، ثم استكمال أجناس العلل التي لم يذكرها، وباهلل التوفيق. 

سفيانأب   -5 باحو  و  المحدثين"   :مصطفى  عند  وأجناسها  "العلة  كتابه  الضياء،    في  )مكتبة 

 ( 2005:  1طنطا، ط

 اطلعت عليه بعد كتابة دراستي هذه وهو كتاب قيم في بابه،    

الحاكم       أجناس  ساق  وأعطاها    عناوين دون  بوقد  بإسهاب  عليها  عل ق  لكنه  البداية،  في 

 في آخر كل جنس  ناوين بما يراه مناسباع

  لكنه خلط أجناس العلة   بجهد مشكور،    ذكر أجناس العلة كما يراها في نظره،ثم شرع ب     

 أجناس العلة بأجناس الشذوذ، فلم يحرر

المعنى، والتصحيف ونحو ذلك  حيث ذكر في أجناس العلة اإلدراج وزيادة الثقة، والرواية ب   

 ، وهللا الموفق للصواب. مما هو معدود في أنواع الشاذ 
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   المبحث الثاني: أجناس العلة التي أوردها الحاكم دراسة تحليلية

 لم يضع عناوينا  ألجناس العلة التي أوردها فإني  -رحمه هللا-في ضوء أن الحاكم     

 سوف أتبع في إيرادها وتحليلها المنهج التالي:     

 –أراه مناسبا  بين قوسين لكل جنس عنوانا  أضع  -  

 ثم أسوق كالم الحاكم بنصه -  

 س بما يليق به تحليال  وتوضيحا  التعليق على كل جنثم  -  

 ثم أذكر ما يُستدرك على الحاكم من أجناس لم يذكرها  -  

 وإليكم هذه األجناس: 

 :  ي، فيجعله الراوي مسنداً مرفوعاً أن يكون الحديث من قول تابع  1-

   قال الحاكم: فالجنس األول من أجناس علل الحديث:  

ما حدثنا أبو العباس بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: قال ثنا حجاج    مثاله:    

ُسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن  ابن محمد قال: قال ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن  

هريرة   النبي--أبي  عن   ،--    أن قبل  فقال  لغطه  فيه  كثر  مجلسا   جلس  ]من  قال: 

في   كان  ما  له  ُغفر  إال  إليك"  وأتوب  أستغفرك  أنت  إال  إله  ال  وبحمدك  اللهم  يقوم:"سبحانك 

 مجلسه ذلك [ 

لصلحيح، ولله عللة فاحشلة: قال أبو عبد هللا: هذا حديث من تأمله لم يشك أنله ملن شلرط ا   

 حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق، قال سمعت أبا أحمد بن حمدون القصار يقول:

وقلال:  -ل بلين عينيلهفقبل   وجاء إلى محمد بن إسلماعيل البخلاري  -سمعت مسلم بن الحجاج   

دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث فلي عللله، حلدثك 

عن موسى بن عقبلة، محمد بن سالم، قال: ثنا مخلد بن يزيد الحران، قال أخبرنا ابن جريج، 

 في كفارة المجلس، فما علته ؟  --عن أبي هريرة عن النبي ،عن أبيه عن سهيل،
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( غيلر 65) فلي هلذا البلاب"ليح، وال أعلم في اللدنيا "قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مَ     

هذا الحديث، إال أنه معلول، حدثنا بله موسلى بلن إسلماعيل، قلال حلدثنا وهيلب، قلال حلدثنا 

 سهيل، عن عون بن عبد هللا،... قوله 

قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، فإنه ال يذكر لموسى بن عقبة سماعا  من سلهيل. انتهلى    

 (66كالم الحاكم)

 هنا رجح البخاري رواية وهيب، وسبب ترجيحها هو: قلت:

ُوهيب معروف بالرواية عن سهيل بخالف موسى بن عقبة، فليس معروفلا بالروايلة علن   -1

سهيل، لهذا قال البخاري هنا: " فإنه ال يُذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل" ويعبر بعض 

 

هكذا ذكرها الحاكم: ) وال أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث..( ، والظاهر أن ذلك خطأ في    - 65

النقل، ألن الحديث عن أبي هريرة وغيره موجود بغير هذا السند، وقد نب ه على ذلك ابن حجر وغيره، قال  

الم البيهقي في  فقال: عن  الحافظ: وأخرجه  البخاري  الحديث عن  المذكور في علوم  الحاكم بسنده  دخل عن 

ال أعلم بهذا  أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كالهما عن حجاج بن محمد، وساق كالم البخاري، لكن قال:  

المنقول عن   اإلسناد الدنيا" هو  أعلم بهذا اإلسناد في  انه معلول، وقوله "ال  إال  الحديث  الدنيا غير هذا  في 

البخاري، وليس قوله "ال أعلم في الدنيا في هذا الباب"، فان في الباب عدة أحاديث ال تخفى على البخاري...  

الفتح:    ابن حجر،هي "بهذا اإلسناد" )  وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله "في هذا الباب " ، وإنما

 (  13/445ج

سي   لَُم بَِّهذَا اإلِّ ييٌث َملِّييٌح، َوالَ أَعي ييَل: َهذَا َحدِّ َماعِّ ُد بُن إِّسي نَادِّ  والنص في السير من طريق القصار نفسه: قَاَل ُمَحمَّ
دِّ فِّي َهذَا البَابِّ،  ييثِّ الَواحِّ ييثا  َغييَر َهذَا الَحدِّ    429/ 23سير أعالم النبالء/ إِّالَّ أَنَّهُ معلوٌل..فِّي الدُّنييَا َحدِّ

 113الحاكم،  معرفة علوم الحديث ، ص: - 66

المجلس،ج   من  قام  إذا  يقول  ما  باب  الدعوات،  كتاب  سننه،  في  الترمذي  أخرجه:  ،  5/494والحديث 

)3433)رقم: والمجالسة،  الصحبة  باب  األدب،  كتاب  في صحيحه  حبان  وابن  وأحمد:  594(   )16 /261  ،

، تحقيق الشيخ شعيب، مؤسسة الرسالة(، والحاكم في المستدرك: )دار الكتب العلمية، بيروت، 10415رقم:  

( كلهم من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة به....  وقال الترمذي:  1969، رقم: 1ط

 أبي برزة وعائشة. حسن صحيح غريب ال نعرفه من حديث سهيل اال من هذا الوجه، وفي الباب عن 

( من طريق  13/445قلت: وقد أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء) الفتح: ج  

ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي هالل، عن المقبري،  

 عن أبي هريرة مرفوعا 

الباب" خطأ،      قوله:"هذا  أن  يؤكد  أبي  وهو مما  آخر عن  بإسناد  اإلسناد"، ألنه جاء  "بهذا  الصواب  وأن 

هريرة غير السند المذكور) وإن كان هذا الوجه معلوال  كما نب ه أبو حاتم(، وكذا جاء عن صحابة آخرين كما 

أشار الترمذي، وذكر الحافظ في الفتح في تعليقه على هذا الحديث ما يقتضي صحته وشهرته حيث ثبت عن  

 ثة من الصحابة، عدا الراويات المرسلة أكثر من ثال
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جيء"، ويُعبلر عنله  أيضلا  بنسلق النقاد عن مثل هذا بقولهم:" موسى بن عقبة عن سهيل ال ي

 (،  فكانت رواية وهيب أولى أن تكون محفوظة.67)اإلسناد 

قال الحافظ ابن حجر: "وهو كما قال ألن هذا اإلسناد وهو" ابن جلريج، علن موسلى بلن     

عقبة، عن سهيل" ال يوجد إال في هذا المتن، ولهذا قال البخاري: "ال أعلم لموسى سماعا من 

نه إذا لم يكن معروفا باألخذ عنه وجاءت عنله روايلة خلالف راويهلا وهلو بلن سهيل" يعني ا

جريج من هو أكثر مالزمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملالزم، فهلذا يوجبله تعليلل 

 (68البخاري)

يوجد قرينة تؤكد وجود خطأ في رواية موسلى بلن عقبلة، وهلو أنله سللك الجلادة بقولله:   -2

 ريرة...سهيل عن أبيه، عن أبي ه

وسلوك الجادة يعني أن الراوي ذكر على سبيل الخطأ سندا  مشهورا  تكثر بله الروايلة علن    

 راٍو معين، مثل سهيل عن أبيه... بدل السند المحفوظ الذي وردت به الرواية

لكنله -قلت: وينبغي التنبيه أن حديث كفارة المجلس قد ورد من وجه آخر عن أبي هريلرة    

وجاء من حلديث صلحابة آخلرين، وهلذا ال يتعلارض ملع   -(69ابن أبي حاتم)  معلول كما نب ه

إعالل الحديث من الطريق المذكورة، ألن المحدث يبحلث فلي صلحة الحلديث علن صلحابي 

 معين، مع كونه صحيحا  عن صحابة آخرين.

 (70)) وصل المرسل، والراجح هو اإلرسال( -2

روى الترمذي عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس، عن      

 : ) أنه جعل الدية اثنا عشر ألفا (- -النبي

 

ص:-67 المعلل،  الحديث  مبحث  النقد،  منهج  كتابه:  في  الدين،  نور  األستاذ  بذلك  الفكر 451عب ر  دار   ،

 1المعاصر، بيروت، ط

 في خاتمة الكتاب  545/ 13فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ج - 68

، حيث روي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة 2/195ابن أبي حاتم، علل الحديث، ، ج  - 69

 مرفوعا ، وبين أبو حاتم أن الصواب كونه عن سعيد المقبري عن عبد هللا بن عمرو موقوفا  

فاستبدلت  -عموما  -اكم بمثال فيه توعير، يصعب فهمه على طلبة العلمهذا الجنس من العلل مث ل له الح - 70

 المثال الذي ذكره الحاكم بالمثال المذكور لما فيه من الوضوح والسهولة
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عن هذا الحديث فقال: سفيان بلن عيينلة رواه   -يعني البخاري-مذي: سألت محمدا   قال التر   

 (71)ابن عيينة أصحمرسال ، وكأن حديث  - -عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن النبي

قال الترمذي في جامعه: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى حدثنا سفيان بلن عيينلة      

 نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس  عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبىعن 

 (72)قال الترمذي: وال نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم   

 (73)وقال أبو حاتم: المرسل أصح.   

قلت: سبب ترجيح المرسل هنا هو أن سفيان بن عيينة أحفظ من محمد بن مسلم، مع وجود     

قرينة تعزز هذا الترجيح، وهو أن عكرمة معروف بالرواية عن ابن عباس، فاحتملال وقلوع 

 الراوي في خطأ سلوك الجادة وارد بقوة.

مع التذكير أن التفرد أو المخالفة يقترن غالبا  بما يعزز جانب الخطأ أو الصواب، وهو ملا 

ى بالقرائن   يُسم 

 وهذه شجرة الحديث: 

    

 -عن النبي                                   -عن النبي    

 

 عن ابن عباس                                       

 عكرمة                 عكرمة                                   

 عمرو بن دينار                   عمرو بن دينار                    

 سفيان بن عيينة                          محمد بن مسلم              

 الترمذي                                                الترمذي      

                                            

 

     79/ 1العلل الكبير للترمذي، ج - 71

 1449جامع الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث رقم: - 72

 1390علل الحديث، ابن أبي حاتم،  رقم:  - 73
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 إبدال صحابي بآخر)  -3

: حدثنا أبو عبلاس محملد بلن يعقلوب، قلال ثنلا من علل الحديث قال الحاكم: الجنس الثالث     

محمد بن إسحاق الصنعاني، قال ثنا بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن جعفر بلن أبلي كثيلر، 

إنلي قلال: ] عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، علن أبيله أن رسلول هللا 

 (74ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم مائة مرة [)

قال أبو عبد هللا: وهذا إسناد ال ينظر فيه حديثي إال علم أنه من شرط الصحيح، والمدنيون    

 إذا رووا عن الكوفيين زلقوا

حدثنا أبو جعفر بن صالح بن هانئ، قال: ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو الربيع      

-يحلدث علن األغلر المزنلي  قال: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، قلال سلمعت أبلا بلردة

: ] إنه ليغان على قلبي فأستغفر هللا فلي اليلوم مائلة : قال رسول هللا  قال  -وكانت له صحبة

 مرة [ 

(، وهو الصحيح 75قال أبو عبد هللا: ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي الربيع)  

ة، عن أبي بردة المحفوظ، ورواه الكوفيون أيضا مسعر وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مر

 هكذا. انتهى كالم الحاكم.

قلت: هذا المثال يوضلح أحلد أخطلاء اللرواة، وهلو أن يُنسلب الحلديث لصلحابي غيلر     

الصحابي الذي روى الحديث في الواقع، ُويعرف هذا الخطأ بمخالفة الراوي لسلائر الثقلات 

 ةلمثال االختالف فيه على أبي برد الذين رووه على الصواب، وفي هذا ا

 كما توضحه الشجرة التالية: 

 

 

 

 

 

 5/394أخرجه من هذا الوجه: أحمد، المسند،  - 74

رقم:   -75 االستغفار،  استحباب  باب  والدعاء،  الذكر  كتاب  مسلم،  فضائل  2702صحيح  كتاب  داود:  وأبو   ،

 ، من وجه آخر عن ثابت 1515القرآن، باب الدعاء، رقم: 
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 - -عن النبي                                        -عن النبي    

  عن األغر المزني                   سى األشعري(              عن أبيه) أبي مو   

 عن أبي بردة                                   عن أبي بردة         

 

 عن عمرو بن مرة    عن ثابت البناني               عن أبي إسحق               

 وغيرهما عن مسعر وشعبة      عن حماد بن زيد             عن موسى بن عقبة        

 رهعن غندر وغي   يحيى، وقتيبة، وأبو الربيع               عن محمد بن جعفر       

 مسلم وغيره       مسلم وغيره                        والبزار              أحمد   

ح نُق اد الحديث صواب رواية ثابت وعمرو بن مرة، عن أبلي بلردة علن األغلر     فهنا رج 

 المزني، مرفوعا

أما رواية موسى بن عقبة عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه، فهي معلولة، وبالتالي     

هي خطلأ، وهلذا الخطلأ جلاء ملن جهلة موسلى بلن عقبلة حيلث خلالف الجماعلة فلي اسلم 

 ى الحديث الصحابي الذي رو

هلو موسى بن عقبة مدني، أما شيخه أبلو إسلحق ف  وقد استفاد الحاكم من قرينة وهي أن    

( وقلد علرف الحلاكم بلالخبرة أن 76كوفي، وعادة فإن اختالف الموطن يؤثر فلي الضلبط،)

 المدنيين إذا رووا عن الكوفيين أخطئوا، كما هنا

ور بالرواية عن أبيه، فهذا قد يوقع ويضاف إلى ذلك قرينة أخرى وهي أن أبا بردة مشه   

وهو ما يُسم ى سلوك الجلادة،   في الخطأ إذ يظن الراوي أن هذا الحديث مما رواه عن أبيه،

 وهو المحفوظ.والواقع أنه رواه هنا عن األغر المزني، 

 على إبدال صحابي بآخر:  أمثلة أخرىوإليك 

رواه إبراهيم بن عبد الملك، عن قتادة، علن قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث    

 :) كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد(--أنس، أن النبي

 (77) -قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة، عن النبي  

 

انظر كتاب اختالف األمصار/ د. عبد الكريم وريكات، حيث عالج مسألة اإلعالل باختالف الموطن،   - 76

 وهي رسالة دكتوراة مطبوعة  
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قلت: هنا أخطأ الراوي فاستبدل عائشة بصفية،  وكما ياُلحظ فإن الراوي جعله عن أنلس،    

 ن قتادة معروف بالروية عنه، فمثل هذا يقال عنه إنه سلك الجادةأل

 مثال آخر:

يٍث   رواهُ ُغندٌر، عن ُشعبة، عن أيُّوب، عن  -1171 )علل الحديث( ُسئِّل أبُو ُزرعة َعن حدِّ

ِّ صلى هللا عليه وسلم، أن هُ قال فِّي بيعِّ حبلِّ   يدِّ بنِّ ُجبيٍر، عنِّ ابنِّ عب اٍس، عنِّ الن بِّي  :  سعِّ الحبلةِّ

ب ا.   رِّ

ابنِّ      ُجبيٍر، عنِّ  يدِّ بنِّ  إِّن ما ُهو عن سعِّ  ، يثِّ الحدِّ فِّي هذا  ندِّي  عِّ أبُو ُزرعة: وهِّم ُشعبةُ  قال 

يُح.  . وُهو الص حِّ ِّ صلى هللا عليه وسلم، فِّي: بيعِّ حبلِّ الحبلةِّ  ُعمر، عنِّ الن بِّي 

  )خطأ التصريح بالسماع( -4

"حدثني" ونحوها مما هو صريح في السلماع، بِّ     ذا الخطأ يكون بإبدال صيغة "عن"وه    

وقد يقع هذا الخطأ في أي حلقة من حلقات السند، ويُكتشف هذا الخطأ بجمع الطرق والمقارنة 

 بينها، وبمعرفة طبقة الراوي

، عن عبد الرحمن يزيد بن هارون عن  َزبيد األياميروى أبو خيثمة في مسنده  قال: ثنا      

 "الة األضحى ركعتان والفطر ركعتان: "صقولعمر ي، سمعت بن أبي ليلى

، ولم يقل أحد سمعت غيره، وقلد رواه يحيلى بلن ن هارونقال أبو خيثمة: تفرد به يزيد ب    

 (78سعيد وغير واحد عن زبيد عن عبد الرحمن ولم يقل سمعت." )

من سلماع لعبد اللرحيصح  ، فقال أبو حاتم: الالنق لاد سماع عبد الرحمن من عمروقد أنكر     

 .من عمر

 (79.)بة وابن المديني والخليلي وغيرهموكذا قال شع    

بالوهم   -وهو ثقلة –قلت: نلحظ من المثال السابق كيف حكم أبو خيثمة وغيره على يزيد     

 وذلك بالنظر إلى تفرده بذلك من دون بقية الرواة 

 ) إسقاط راو من السند والصواب إثباته(  -5
 

 5، سؤال رقم1/12ابن أبي حاتم ، علل الحديث) مرجع سابق(، ج - 77
 622العالئي ، جامع التحصيل:  - 78
المراسيل:    - 79 حاتم،  أبي  العالئي،  108ابن  النبالء    262،   أعالم  سير  الذهبي،  حجر،  2/202،  ابن   ،

 193هامش سؤاالت اآلجري، تحقيق د. محمد  العمري :  6/261تهذيب التهذيب ج
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حلدثنا أبلو العبلاس محملد بلن يعقلوب، قلال  :قال الحاكم: الجنس الخامس من علل الحديث    

حدثنا بحر بن نصر، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن 

ذات ليلة فرمي بنجم  علي بن الحسين، عن رجال من األنصار: )أنهم كانوا مع رسول هللا  

 فاستنار....(  فذكر الحديث بطوله 

ر بله، قال أبو عبد هللا الحاكم     : علة هذا الحديث أن يونس على حفظله وجالللة محلله قصل 

وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال من األنصار. وهكذا رواه ابن عيينة و يونس في 

سائر الروايات، وشعيب بن أبي حمزة و صالح بن كيسان واألوزاعي وغيرهم عن الزهري، 

 (. انتهى كالم الحاكم80وهو مخرج في الصحيح)

حيث أسقط منله راويلا ، وهلو ابلن  به" يعني أنه لم يحفظه على وجهه  قص رقلت: وقوله: "   

عباس، وقد تبين هذا التقصير بمقابلة روايلة يلونس بروايلات األثبلات ملن تالميلذ الزهلري، 

 الذين اتفقوا على إثبات ذكر ابن عباس في السند، مما يدل على َوَهم يونس

 السند، والصواب االنقطاع()زيادة راٍو في  -6

ومعنى ذلك هو أن يُدرج الراوي رجال  أو أكثر في السند، على سلبيل الخطلأ بحيلث يظهلر   

 اتصاله، مع أنه في األصل منقطع أو معضل(

: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى،  قال الحاكم: الجنس السادس من علل الحديث  

ل ثنا حاتم بلن الليلث الجلوهري، قلال ثنلا حملاد بلن أبلي حملزة قال ثنا أبو العباس الثقفي، قا

، عن عبد هللا بن بريدة، عن أبيه، حدثني أبيالسكري، قال ثنا علي بن الحسين بن واقد، قال  

ك أفصلحنا وللم تخلرج ملن بلين قلال: ] قللت: يلا رسلول هللا ملا لل  عن عمر بن الخطاب  

 [ برائيل عليه السالم إلي فحفظنيهاء بها ج؟ قال : كانت لغة إسماعيل قد َدَرست فجاأظهرنا

قال أبو عبد هللا: لهذا الحديث علة عجيبة، حدثني أبو عبلد هللا محملد بلن العبلاس الضلبي     

بن علي بن زرين الفاشاني من أصل كتابه، قال: ثنا أحمد  رحمه هللا من أصل كتابه، قال: أنا  

قلال:  أن عمر بن الخطلاب   قال: بلغنيعلي بن خشرم، قال: ثنا علي بن الحسين بن واقد،  

: إن لغلة ]يا رسول هللا إنك أفصلحنا وللم تخلرج ملن بلين أظهرنلا؟ل  فقلال لله رسلول هللا 

 [ انتهى ت فأتاني بها جبرائيل فحفظنيهاإسماعيل كانت َدَرسَ 

 

 2229صحيح مسلم، كتاب الطب، باب تحريم الكهانة،  رقم: - 80
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 ( 81)هور، من رجال صحيح مسلم والنسائيقلت: علي بن خشرم  ثقة مش    

 فرواية علي بن خشرم )المنقطعة( هي المقدمة الصحيحة    

 ) تسمية المبهم( -7

: حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسلحاق الفقيله،   قال الحاكم: الجنس السابع من علل الحديث   

قللال أخبرنللا أبللو بكللر يعقللوب بللن يوسللف المطللوعي، قللال ثنللا أبللو داود سللليمان بللن محمللد 

المباركي، قال ثنا أبو شهاب، عن سفيان الثوري، عن الحجاج بلن فرافصلة، علن يحيلى بلن 

 قال:  --أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة 

 (82: ] المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم[ )--قال النبي    

 قال أبو عبد هللا : وهكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى بن الُضَرييس عن الثوري.   

فنظرت فإذا له علة: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال ثنلا أحملد بلن    

ن الحجلاج بلن الفرافصلة، علن سيار، قال حدثنا محمد بن كثير، قال ثنلا سلفيان الثلوري، عل

: ]الملؤمن --قال: قال رسول هللا    -قال سفيان: أراه ذكر أبا هريرة  -رجل، عن أبي سلمة،  

ب لئيم [  انتهى كالم الحاكم ر كريم والفاجر خِّ  غِّ

قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي شهاب الحنلاط وعيسلى بلن    

جميعهم عن سفيان الثوري، عن الحجاج بن فرافصة، عن يحيى  يونس ويحيى بن الُضَرييس،

 (83بن كثير به..)

 
 2/401،  ج1حقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط ابن حجر العسقالني، تقريب التهذيب، ت - 81
أخرجه من طريق يحيى: الترمذي في سننه، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي،    - 82

(،  وقال: حديث غريب، ال نعرفه 1964، )4/344بيروت، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في البخيل، ج

 1/103المستدرك: كتاب اإليمان،إال من هذا الوجه، والحاكم في  
رواه أبو داود من طريق الحجاج، والترمذي من طريق بشر، وقال حديث غريب، وأخرجه الحاكم في    - 83

، من طريق حجاج، ولم ينص على صحته بل حاول  128، كتاب اإليمان، حديث رقم:1/104المستدرك ج

، وأشار إلى الطريق 21330  الكبرى برقم:  تقويته برواية بشر، وأخرجه البيهقي من طريق حجاج في سننه

 األخرى التي فيها "عن رجل" 

 وأخرجه أبو يعلى من طريق عيسى بن يونس عن سفيان عن حجاج.. به. قال المحقق: إسناده حسن  

 ( وحكم عليه أنه حسن لغيره 935وذكره الشيخ ناصر الدين في سلسلة الصحيحة،)رقم:    

 ( الزهد"   " في  المبارك  بن  أخرجه عبد هللا  بن زيد عن رجل من  679وقد  أسامة  أخبرنا  فقال  ( مرسال، 

فذكره.  :  بلحارث بن عقبة، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول هللا  
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 عن يحيى بن أبي كثير به... حاكم متابعة من طريق بشر بن رافع، ثم ذكر له ال   

قلت: بشر ضعيف، وقد رواه ابن وهب وابن المبارك عن أسلاملة بن زيد علن رجلل من    

قال   قال:  الرحمللن  عبلد  بن  سلملة  أبلي  عللن  كثلير،  أبلي  بلن  يحيلى  عن  بللحلارث، 

 .. فذكره  لول هللا للرس

هذا    بعد  إليها  يُركن  أن  يمكن  ال  الرواية مضطربة،  أن  نجد  الحديث  في طرق  وبالنظر 

من   الرجل  هذا  على  مداره  الرواية  أصل  أن  يؤكد  مما  أسانيدها،  في  الشديد  االختالف 

بن   الحجاج  يكون  وقد  الضعيف،  الحارثي  رافع  بن  بشر  أنه  الظن  على  ويغلب  بلحارث، 

 ه من بشر بن رافع أو أُدخل عليه ق عابد يهم( أخذ )قال فيه ابن حجر: صدو -فرافصة

 وهذه شجرة الحديث :   

 ...............( المؤمن غر كريم.............  ) -  -عن النبي             

             مرسال                                                           

      عن أبي هريرة      عن أبي هريرة            عن أبي هريرة       

 عن أبي سلمة  عن أبي سلمة            عن أبي سلمة    عن أبي سلمة        

 يحيى بن أبي كثير   يحيى بن أبي كثير       عن رجل       يحيى بن أبي كثير   

 عن رجل من بلحارث    بشر بن رافع     حجاج بن فرافصة    بن فرافصة  حجاج 

 أسامة بن زيد       والحاكم الترمذي     سفيان الثوري   سفيان الثوري         

 ابن المبارك وابن وهب             محمد بن كثير                  بن يونس، وأبو شهاب،)ا 

                                                                                                                وابن الضريس(      

                                   ()أبو داود والحاكم والبيهقي                               )أحمد وأبو داود والحاكم(     

 وعند التأمل في هذه الشجرة التوضيحية، نلحظ:  

 

وهذا الرجل فسره بعضهم بأنه أبو األسباط الحارثي بشر بن رافع، كما ذكر المعلق على " الزهد". وبهذا 

 ()نقال عن السلسلة الصحيحة،(39اإلسناد أخرجه ابن وهب في "الجامع" حدثني أسامة بن زيد به.. ص
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قلال  لذيأن حجاجا  اختُلف عليه، هل أخذ الحديث عن يحيى بن أبي كثير أم عن رجل، وا -

"عن رجل" هو من الطبقة األولى في سفيان وهو محمد بن كثير ، فلو كلان الحلديث عنلد 

 لما رواه عن رجل عن يحيى سفيان عن حجاج

رواه عن يحيى بن أبي كثير، فاحتمال أن حجاج  -وهو ضعيف-ثم نلحظ أن بشر بن رافع   -

 أخذه عن بشر أو أُدخل عليه وارد جدا  خاصة أنهما من طبقة زمنية واحدة

ثم الطريق المرسلة كما يالحظ هي أيضا عن رجل مجهول من طبقلة بشلر بلن الحلارث،  -

 شرا حارثي أيضا، وهو كما تالحظ رواه مرسالوالظاهر أنه هو، خاصة أن ب

فكل هذا تخليط واضطراب، ينفلي صلحة الحلديث ويؤكلد أن الروايلة األوللى وهلي ملن   -

 طريق سفيان، عن حجاج، عن يحيى بن أبي كثير.. معلولة، كما أشار الحاكم في المعرفة 

يلروه علن أبلي  ومما يؤكد علة الحديث أنه لم يروه عن أبي هريرة غير أبي سلمة، ثم للم -

سلمة غير يحيى بن أبي كثير، ثم لم يروه عن يحيى غير رجلين ملتكلم فيهملا، فمثلل هلذا 

 الحديث ال يثبت، وهللا أعلم

ر    - وينبغي التنبيه أيضا  أن متن الحديث فيه نكارة، من حيث إنله يصلف الملؤمن أنله "غلِّ

" فيه مخالفة لحال المؤمن ا ر  لذي ينبغي أن يكون قويا  كريم"، وهذا الوصف وهو قوله: "غِّ

فلي الحلديث الصلحيح : )ال يُللد ُ   واعيا ، ال ينطلي عليه مكر الماكرين، كما قال النبي  

( وكونه غرا  تفيلد أنله ملن الممكلن أن يُخلدع أكثلر ملن ملرة،  84مؤمٌن من ُجحر مرتين()

ؤمن وهذا ال يليق بمؤمن، وفي حديث آخر: )المؤمن القوي خيلر وأحلب إللى هللا ملن المل

( وهي دعوة إلى القوة وتشمل قوة اإليمان والجسم والعقل والنفس، وروي 85الضعيف..( )

ب وال الخب يخدعني() عن عمر   ( ، فال يمكن أن يكون اإليملان 86أنه قال: )لست بالخِّ

 سببا لكون المؤمن مغفال  بل العكس هو الصحيح. 

 ومن هنا يتبين لنا ضعف طريقة من يأخذ بظاهر السند دون النظر في الطرق األخرى                    

 

ه: المؤمن الممدوح وهو الكيس ومعنا، 2998صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب ال يلد  المؤمن... رقم:  - 84

 الحازم الذي ال يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى وال يفطن لذلك 

 2664صحيح مسلم: ، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة، رقم:  -85

 : أن قائلها إياس بن معاوية10/19، وفي تاريخ دمشق 1/24ابن عبد ربه، العقد الفريد/-86
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 ) حذف الصيغة التي تدل على عدم السماع ، مما يوهم اتصال السند( -8

 وذلك مثل حذف كلمة "بلغني" واستبدالها  ب "عن"    

أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا : حدثنا  الجنس الثامن من علل الحديلث :  قال الحاكم  

محمد ابن إسحاق الصلاغاني، قلال ثنلا روح بلن عبلادة، قلال حلدثنا هشلام بلن أبلي عبلد هللا 

: ]كلان إذا أفطلر عنلد )الدستوائي(، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، أن النبلي  

 كم السكينة[ أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار ونزلت علي

قال أبو عبد هللا: وله علة، أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري وأبو محمد الحسن      

أخبرنلا عبللد هللا بن حليم المروزيان بمرو، قاال: حدثنا أبو الموجه، قال أخبرنا َعبيلدان، قلال  

دثت عن: ، قال أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال بن المبارك  --أنس أن النبلي  ح 

: ] كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعاَمكم األبراُر، وصلل ت 

 عليكم المالئكة [ . انتهى كالم الحاكم.

: وأخرجه البيهقي من طريقين عن هشام الدستوائى: حدثنا يحيى بن أبلى كثيلر، علن تـقل   

إذا أفطر عند قوم قال لهم : أفطر عندكم الصلائمون   --أنس بن مالك قال : كان رسول هللا  

 وأكل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم المالئكة . 

قال البيهقي: وهذا مرسل)منقطع( لم يسمعه يحيى عن أنس، إنما سمعه عن رجل من أهلل    

 (87البصرة يقال له عمرو بن زنيب ، ويقال ابن زبيب عن أنس)

وأخرجه الدارمي في سننه: قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن   –

سلم كلان إذا أفطلر عنلد النلاس قلال النبي صلى هللا عليه و  أبي كثير عن أنس بن مالك : )إن

 أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم المالئكة(

 ( 88حيح): إسناده صقال حسين سليم أسد     

قلت: وقد حكلم بظلاهر السلند، مملا يلدل عللى خطلورة التصلحيح دون النظلر فلي بلاقي     

 الطرق، ودون النظر في أقوال أهل العلم السابقين.

 

 8393صيام، باب ما يدعو به الصائم، رقم البيهقي، السنن الكبرى، كتاب ال -87

 1772/ رقم:  2(1407سنن الدارمي، الصيام، باب دعاء الصائم،)دار الكتاب العربي، بيروت، -88
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ورواية ابن المبارك تدل على أن هشاما  حد ث به على الصلواب ملرة، فلذكر قلول يحيلى:    

تصال السند، وجائز أن يكون االختالف "ُحدثت"،  وأغفلها مرات أخرى فلم يذكرها، فأوهم ا

 من يحيى نفسه، يصرح بحقيقة األمر أحيانا، ويدلس أحيانا أخرى، وهللا أعلم

 وإليك بعض ما قيل في ابن المبارك:    

 ، سخيا  شجاعا ، شاعرا .قيها عالما، زاهدا  قال ابن عيينة: كان ف   

ه: وال سلفيان وال شلعبة؟ ل فقلال: ال ن مهدي: ما رأيت مثل ابلن المبلارك. فقيلل للوقال اب   

 سفيان وال شعبة.

 وقال نعيم بن حماد: ابن المبارك أثبت من الثوري    

 وقال النسائي: أثبت أصحاب األوزاعي ابن المبارك    

 (89إلى غير ذلك من األقوال التي تدل على إمامته وسعة علمه وتثبته)    

وما تقدم هو مفاضلة بين ثقتين، لكن أحدهما أرسخ علما وأكثر تثبتا، وقد جرت عادة نقاد     

 الحديث على تقديم األحفظ عند االختالف، فهنا ترجحت رواية ابن المبارك ألمرين:

 كونه أحفظ وأعلم، ومثله جدر بذكر السند بطريقة صحيحة تعبر عن واقع الرواية -

تدل على ضبطه لها وعلمه بها، ) وهي "ُحدثت" ( ومن عللم كونه زاد في السند كلمة   -

 حجة على من لم يعلم

 والحديث محفوظ عن أنس من وجه آخر: 

أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابلت،     

»  --قال النبليجاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم   --عن أنس أن النبي  

 (90أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم المالئكة«)

 وأخرجه من الطريق نفسها أحمد والدارقطني     

وقال الحافظ: رواه أحمد وأبو داود والدارقطني من طريق معمر، عن ثابلت، علن أنلس،     

 (  91)وإسناده صحيح

 

 ، 208-2/205راجع هذه األقوال في كتاب شرح علل الترمذي البن رجب، ج - 89

 3856سنن أبي داود، كتاب الصيام ، باب  الدعاء لرب الطعام، رقم - 90

 1702ابن حج العسقالني، التلخيص الحبير: حديث رقم: - 91
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عنلد  ديث عبد هللا بن الزبير أنه قال: } أفطر النبلي ورواه ابن ماجه وابن حبان من ح     

 (92سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون {)

 فالحديث ثابت من وجه آخر عن أنس، وبالشاهد اآلخر الذي ذكرته     

ال  من من وجه معين، ال يُلغي كونه مع والذي أريد أن أذكر به هنا هو أن ثبوت الحديث       

ل من طريلق يحيلى بلن أبلي كثيلر علن ال السابق، حيث تأكد لنا أنه معالمث  وجه آخر، مثل

أنس إذ الصواب أنه منقطع من هذا الوجه، حيلث للم يسلمعه يحيلى ملن أنلس مباشلرة إنملا 

 بواسطة، وهي مجهولة.

 )إبدال راويين متتابعين فأكثر بغيرهما(  -9

أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا :  قال الحاكم: الجنس التاسع من علل الحديث     

البغدادي، قال ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، قال ثنا سعيد بن كثير بلن عفيلر، قلال: 

حدثني المنذر بن عبد هللا الحزامي، عن عبد العزيز بن أبي سلملة، علن عبلد هللا بلن دينلار، 

لصالة قال سلبحانك اللهلم تبلارك اسلمك : ] كان إذا افتتح ا--عن ابن عمر، أن رسلول هللا  

 وتعالى جدك [ وذكر الحديث بطوله

ة فيلهقال أبو عبد هللا: لهذا الحديث علة صلحيحة، والمنلذر الحزاملي     ، أخلذ طريلق المجلرَّ

حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيلد هللا العللوي النقيلب بالكوفلة، قلال: حلدثنا الحسلين بلن الحكلم 

بَري، قال: حدثنا أبو   غسان مالك بن إسماعيل، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قال: ثنا الحِّ

 --عبد هللا بن الفضل، عن األعرج، عن عبيد هللا بن أبي رافع، عن عللي بلن أبلي طاللب 

....[ فذكر الحديث بغير هذا اللفظ، وهذا مخرج فلي ] أنه كان إذا افتتح الصالة:--عن النبي

 كمالصحيح مسلم .انتهى كالم الحا

قلت: الخالف في هذا الحديث: بين المنذر بن عبلد هللا الحزاملي وهلو ثقلة، وأبلي غسلان     

مالك بن إسماعيل، وهو ثقة أيضا لكنه أحفظ، فترجح روايته، وقد استعان الحاكم بقرينة تؤكد 

صواب رواية أبي غسان وتفسر سبب خطأ المنذر بلن عبلد هللا، وهلو أن المنلذر قلد اسلتبدل 

ة لرة الروايللان لكثللحفوظ الذي جاءت به الرواية بسند آخر مشهور يسبق إليله اللسلالسند الم

 

، صحيح ابن حبان ت األرناؤوط: 1746سنن ابن ماجه، الصوم، باب ثواب من فط ر صائما ، رقم:  - 92

 5296رقم:    12/107
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بد هللا بلن دينلار علن لن عللة عللالروايلعروف بلمة ملللن أبي سلبد العزيز بلليث إن علبه، ح

 (" 93ابن عمر، وقد عبر الحاكم عن ذلك بقوله: "والمنذر بن عبد هللا أخذ طريق المجرة فيه)

، أو المشهور، وسللوك يقصد بذلك ما يُعرف عند النقاد بسلوك الجادة أي الطريق السهل   

 الجادة هو قرينة تدل على الخطأ، وليس جنسا  من أجناس العلة

 (، ويكون الراجح هو الوقفرفع الموقوف) -10

: أخبرنا أحمد بن علي بلن الحسلن المقلرئ، الجنس العاشر من علل الحديلث   قال الحاكم:  

قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن 

قلال: )ملن ضلحك فلي صلالته يعيلد     -األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، علن النبلي

 وال يعيد الوضوء ( ،الصالة

ث علة صلحيحة: أخبرنلا أبلو الحسلن عللي بلن عبلد قال أبو عبد هللا الحاكم: لهذا الحدي    

الرحمن السبيعي بالكوفة، قال ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي، قال: ثنا وكيع، عن األعمش، 

عن أبي سفيان، قال: ُسئل جابر عن الرجل يضلحك فلي الصلالة قلال: ) يعيلد الصلالة وال 

 (، انتهى كالم الحاكم. 94يعيد الوضوء()

اللذي رفلع الحلديث، وهلو  -في هذه الرواية بين يزيد بلن سلنان الرهلاويقلت: الخالف    

(، وبين وكيع بن الجراح الذي وقف الحديث، وهو ثقة إملام ناقلد، فمثلله تُلرجح 95ضعيف)

روايته، فالصواب هنلا هلو أن الحلديث موقلوف عللى جلابر بلن عبلد هللا، ولليس مرفوعلا 

رة، لكون الذي بل هي منك تعد صالحة للحجة ،، لهذا فالرواية المرفوعة معل ة لم   -للنبلي

 رفع الحديث ضعيفا  

ولهذا فإن هذا المثال الذي ساقه الحاكم غير مناسب، ألن حلديث المجلروح سلاقط، كملا    

 قرر الحاكم نفسه

 وهذا مثال آخر لتعارض الرفع والوقف من ثقتين:

 

التبانون   -93 يسلكها  التي  بالطريق  له  تشبيها  السماء،  في  يُرى  الذي  التبانة  به درب  يُقصد  المجرة:  طريق 

بآثارهم،  مليئة  طريقهم  فتكون  والتذرية(،  والدرس  الحصد  بعد  القمح  أوراق  وهو  التبن،  يحملون  )الذين 

 التي تتبعها المجموعة الشمسيةفتكون معروفة أنها دربهم التي يسلكونها، ومجرة درب التبانة هي المجرة 

،  50، رقم:172/ 1، الدارقطني، السنن ،  144/ 1البيهقي، السنن الكبرى ، تحقيق محمد  عبد القادر :  - 94

 ، قال المحقق حسين سليم أسد: إسناده صحيح 2313، رقم: 4/204أبو يعلى، المسند، 

 7/269، ج3بيروت( ط ابن عدي الجرجاني، الكامل، تحقيق يحيى غزاوي، )دار الفكر، - 95
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قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه العوام بن حوشب عن سليمان الشليباني،     

قال: )من قتل حيلة لله سلبع  - -عن المسيب بن رافع، عن عبد هللا بن مسعود، عن النبي

 حسنات ومن قتل وزغة كانت له حسنة...(

 ورواه عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن المسيب عن عبد هللا موقوف  

 ( 96قال أبي: عبد الواحد بن زياد أوثق من العوام)   

: فقد ذكرنا عللل الحلديث عللى عشلرة أجنلاس، وبقيلت أجنلاس للم الحاكم قال أبو عبد هللا   

نذكرها وإنما جعلتها مثاال ألحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليهلا المتبحلر فلي هلذا العللم، فلإن 

 معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم

  

 

 2486، مسألة رقم:2/322، ج 1985ابن أبي حاتم، علل الحديث،  دار المعرفة، بيروت،  - 96
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 مبحث الثالث: األجناس التي لم يذكرها الحاكم: ال

وقد نص  هو أنه لم  من أجناس العلة يشمل كثيرا  من األجناس،  -رحمه هللا-ما ذكره الحاكم       

بعض أجناس السند، وأجناس المتن، وهو ملا سلأتناوله فيملا   -رحمه هللا-وقد فاته    يستوعبها،

 يلي:

 إبدال تابعي بآخر: -11

قال ابن أبي حاتم: سلألت أبلي علن حلديث رواه المطللب بلن زيلاد، علن ليلث، علن     -1    

لون ملن آثلار الطهل  -  -طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي ور، أنه قال: ) أنتم الغُرُّ المحج 

ته فليفعل.(  فمن استطاع منكم أن يُطيل ُغر 

 (97قال أبي: هو ليث، عن كعب، عن أبي هريرة )  

بطلاووس، وطلاووس أيضلا تلابعي   -أحلد التلابعين-قلت: استبدل الراوي كعلب األحبلار،  

 مشهور 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وحدثنا عن محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، علن يحيلى   -2

بن أبي كثير، قال: حدثني ابن شهاب الزهري، أن عباد بن أوس أخبره أنه سلمع أبلا هريلرة 

) تفضل صالة الجماعة علن صلالة الرجلل وحلده خمسلا  وعشلرين -يقول: قال رسول هللا 

 صالة( 

و يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، أن عباد قال أبي: إنما ه    

 (98)-عن أبي هريرة ... –بن أوس أخبره 

 وقد ُسئل الدراقطني عن الحديث نفسه، ففي علل الدارقطني:

1623-    ِّ النَّبِّي  َعنِّ  هَُريرة،  أَبِّي  َعن  أَوٍس،  بنِّ  َعبادِّ  يثِّ  َحدِّ َعن  َصالَةُ  ):  وُسئِّل  تُفَضَُّل 

ين َدَرَجة .( شرِّ ُجلِّ وحَدهُ َخمَسة  وعِّ  الَجمعِّ َعلَى َصالَةِّ الرَّ

 

 181، سؤال رقم:  68/ 1المرجع السابق، ج - 97

، والرواية الصحيحة أخرجها البزار في مسنده،  440سؤال رقم:   1/156ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج  - 98

بن أبي كثير به، وقال البزار: ال نعلم روى عباد بن أوس عن أبي هريرة من طريق األوزاعي عن يحيى  

 ، 8208( رقم:2/289، ج 1)تحقيق علي نايف الشحود ، ط -غير هذا الحديث. مسند البزار
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ناٍن، َعن يَحيَى بنِّ أَبِّي َكثِّيٍر،      يد بن سِّ يهِّ يَحيَى بن َكثِّيٍر واختُلِّف َعنهُ   فََرواهُ يَزِّ فَقال: يَروِّ

ِّ، َعن َعبادِّ بنِّ أَوٍس، َعن أَبِّي هَُريرةَ.  ي  هيرِّ هاٍب الزُّ  َعنِّ ابنِّ شِّ

ِّ، َعن َعبادِّ بنِّ أَوٍس، َعن  وخالَ  ي  هيرِّ حَمنِّ الزُّ فَهُ َشيباُن، َرواهُ َعن يَحيَى، َعن ُمَحمدِّ بنِّ َعبدِّ الرَّ

حَمنِّ بنِّ ثَوبان وُهو َمولَى آلِّ األَخنَسِّ بنِّ   أَبِّي ُهَريرة، وُهو الصَّواُب وُهو ُمَحمد بن َعبدِّ الرَّ

ِّ، واألَخنَُس َحلِّيُف بَنِّي  يٍق الثَّقَفِّي   (99ُزهَرةَ.) َشرِّ

قلت: إن كان الراوي المستبدل ضعيفا  فهنا تكون العلة قادحة، وإن كان المستبدل والبديل      

 كالهما ثقة فهي علة غير مؤثرة، والحال هنا أنهما ثقتان

 

يثٍ )   -1413  -3 ِّ علل الحديث( وسألُت أبِّي وأبا ُزرعة، َعن حدِّ ي  هرِّ ،    رواهُ معمٌر، عنِّ الزُّ

يدِّ  ال يمنعن  أحُدُكم  )، أنَّ الن بِّي  صلى هللا عليه وسلم، قال:  بنِّ الُمسي ِّبِّ، عن أبِّي ُهريرة  عن سعِّ

هِّ. دارِّ  (جارهُ أن يضع خشبة  على جِّ

م فِّيهِّ معمرٌ فقال     يُّ ، إِّن ما ُهو: وهِّ هرِّ  ... ، عنِّ األعرجِّ، عن أبِّي ُهريرة: الزُّ

يُح. ، كذا رواهُ مالٌِّك وجماعةٌ        وُهو الص حِّ

 مضطرب السند: -12

ال يمكن  بطرق متعددة، متساوية في القوة،أن يكون متن واحد ويُختلف فيه على راويه،     

 الترجيح بينها

فاالضطراب هنلا سلببه: أن الحلديث ملداره عللى راو معلين، لكلن اختللف اللرواة عنله،   

، متقلاربون فلي القلوة، وال يمكلن للناقلد أن يلرجح أحلد هلذه ء الرواة جميعهم ثقلات وهؤال

 الطرق

لهذا يعد االضطراب أحد صور العللل، ألنله روايلة ثقلة، وتُكتشلف علتله بجملع الطلرق   

 والخبرة

 فمن ذلك: 

 ديث: "شيبتي هود وأخواتها".ح   -1

 ولخص طرقه ابن حجر فيما يلي:  اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي.  

 

 9/29، ج1الدارقطني، العلل الواردة ، تحقيق د.  محفوظ الرحمن ، ط - 99
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 . -رضي هللا عنه  -عن عكرمة، عن أبي بكر   )أ( فقيل: عن أبي إسحق،

 -رضي هللا عنهما -، عن أبي بكر..ابن عباس وقيل: عن أبي إسحق، عن عكرمة، عن )ب( 

 رضي هللا عنه   -فة، عن أبي بكروقال علي بن صالح: عن أبي إسحاق، عن أبي جحي )ج(  

 رضي هللا عنهما   -عن أبي بكر  ء،)د( وقال العالء: عن أبي إسحاق، عن البرا

عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، عن    :وعبد الرحمن بن سليمان   )هل( وقال زكريا بن إسحاق 

 -رضي هللا تعالى عنه  -أبي بكر  

 رضي هللا عنه   -عن أبي بكر ، عن مسروق ، عن زكريا عن أبي إسحاق قيل )و( و

رضي هللا    -ئشة عن أبي بكرعن عا  ، عن أبي إسحاق عن مسروق  :ز( وقال محمد بن سلمة 

 عنه  

 عن أبي بكر.   ،عن علقمة ، عن يونس بن أبي إسحاق  :)ح( وقيل 

إسحاق أبي  عن  الخزاز:  الكريم  عبد  وقال  البجلي   ،)ط(  سعد  بن  عامر  بكر  عن  أبي    -عن 

 -رضي هللا عنه

 رضي هللا عنه   -يه عن أبي بكر )ي( وقيل: عنه عن عامر بن سعد عن أب

  -بيه عن أبي بكرعن أ  ،)ك( وقال أبو شيبة النخعي: عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد 

 رضي هللا عنه 

رضي    -بد هللا بن مسعود  عن ع   ،)ل( وقال أبو المقدام: عن أبي إسحاق عن أبي األحوص 

 (100)  -هللا عنه 

الشديد    االختالف  من    فهذا  ويمنع  للحديث  الرواة  ضبط  عدم  على  يدل  إسحق،  أبي  على 

 ترجيح أحد األوجه  

ولهذا سأل الترمذي اإلمام البخاري عن هذه الرواية فقال: فقال: دعني أنظر فيه. ولم يقض     

 (101فيه بشيء.) 

أبا       أبي إسحق، عن عكرمة أن  الرازي، فبين أن رواية شيبان، عن  أبو حاتم  وُسئل عنه 

للنبي قال  بالصواب.)   -بكر  أشبهها  وسلم...  عليه  هللا  بالصواب  102صلى  يجزم  لم  فهو   )

 الضطراب األسانيد 

 

 2/774النكت:  - 100

 438ل رقم:العلل الكبير، الترمذي، سؤا - 101

 1894، سؤال رقم:  134/ 2علل الحديث:  - 102
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فيه    يقض  ولم  إسحق،  أبي  عن  الشديدة  االختالف  وجوه  فذكر  عنه  الدارقطني  وُسئل 

 (103) بشيء

 

ِّ َصلَّى هللا َعلَيه وَسلم:    -115   -2 يثِّ ابنِّ ُعَمر، َعن عَُمر، َعنِّ النَّبِّي  ُسئِّل الدارقطني َعن َحدِّ

يَّةُ.(   )يُنادِّي ُمناٍد يَوم القِّياَمةِّ لِّيَقُم ُخَصماُء هللا ، وُهُم القََدرِّ

يهِّ بَقِّيَّةُ بن الَولِّيدِّ ، عَ  سنادِّ ، يَروِّ ُب اإلِّ يٌث ُمضَطرِّ ِّ  فَقال : ُهو َحدِّ ي  ن َحبِّيبِّ بنِّ ُعَمر األَنصارِّ

 وُهو َمجُهوٌل ، َعن أَبِّيهِّ ، َعنِّ ابنِّ ُعَمر ، َعن ُعَمر. 

ن األَنصارِّ ، َعنِّ ابنِّ ُعَمر ، َعن ُعَمر.  ا : َعن أَبِّيهِّ ، َعن َرُجٍل مِّ  َوقِّيل أَيض 

بِّيُّ  ِّ وُهو َمجُهوٌل ل . َوَرواهُ الُمحارِّ ي   ، َعن أَبِّي ُسلَيمان التَّيمِّ

راُر بن ُصَردٍ  ِّ َوقال ضِّ بِّي  ِّ   ،: َعنِّ الُمحارِّ ي  َم. َعن أَبِّي ُسلَيمان التَّيمِّ  ، وَوهِّ

، َعنِّ ابنِّ ُعَمر  : َعن ثُم  قالُوا  ِّ، َعن أَبِّيهِّ ي   ، َعن ُعَمر. ُعَمر بنِّ َحبِّيٍب األَنصارِّ

 : َحبِّيُب بن ُعَمر أََصحُّ ، وُهو َمجُهوٌل. َوقَوُل َمن قال

يُث َغيُر ثابِّتٍ   (104، وهللا أَعلَُم.) والَحدِّ

ٍ   وُسئِّل الدارقطني   -386س     -3 ِّ، َعن َعلِّي  ي  نابِّحِّ يثِّ الصُّ ِّ َصلَّى هللا َعلَ َعن َحدِّ يه  ، َعنِّ النَّبِّي 

ينَ): وَسلم  (، وَعلَيٌّ بابُهاأَنا َمدِّ كَمةِّ ن بابِّها. ةُ الحِّ ينَة فَليَأتِّها مِّ  ، فََمن أَراد الَمدِّ

يٌث فَقال يهِّ َسلََمةُ بن ُكَهيٍل. : ُهو َحدِّ  يَروِّ

ِّ  واختُلِّف َعنهُ ، ي  نابِّحِّ يٌك، َعن َسلََمة، َعنِّ الصُّ ٍ. فََرواهُ َشرِّ  ، َعن َعلِّي 

ي ِّ. ٍك ، فَقِّيل: َعنهُ ، َعن َسلََمة، َعن َرُجلٍ واختُلِّف َعن َشرِّ ي  نابِّحِّ  ، َعنِّ الصُّ

، َعن ، َعن أَ  يَحيَى بن َسلََمة بنِّ ُكَهيلٍ َوَرواهُ  ِّ بِّيهِّ ي  نابِّحِّ  ، ولَم يُسنِّدهُ. ُسَويدِّ بنِّ َغفلَة، َعنِّ الصُّ

ب  يُث ُمضَطرِّ ِّ. َغيُر ثابِّتٍ  والَحدِّ ي  نابِّحِّ ن الصُّ  (105) ، وَسلََمةُ لَم يَسَمع مِّ

 مضطرب المتن -14

ومضطرب المتن: هو ما جاء بسياقات مختلفة متعارضلة، ال يمكلن التوفيلق بينهلا، وال    

 لطرق في القوةيمكن الترجيح بينها لتساوي ا

 

 17، سؤال رقم:  201/ 1العلل الواردة، الدارقطني،  - 103

 71/ 2العلل الواردة/ الدارقطني:  - 104

 3/247المرجع السابق:  - 105
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بين        الجمع  يتهيأ  ولم  تساوي وجوهه  أن االضطراب شرطه  ابن حجر:  الحافظ  بين  وقد 

مختلفها. وأما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فال يستلزم  

 (106اضطرابا) 

ولم يذكر ابن حجر مثاال لمضطرب المتن الذي ال يمكن التوفيق بين وجوهه، أو ال يمكن   

 الترجيح بين طرقه 

ف ابللن الصللالح وغيللره الحللديث الصللحيح قللالو   ).. وال يكللون شللاذا  وا فيلله:عنللدما عللر 

 والمعال (

اإلسناد ونفي الشذوذ والعلة هنا يشمل السند والمتن، بمعنى أن الحديث قد يكون صحيح     

في الظاهر، لكن فيه علة في المتن، فعلة المتن تعني أن السند الذي جلاء بله الحلديث لليس 

 صحيحا  في نفس األمر

ومتلى كلان وهو قوله: " وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن الصالح توضيحا لهذا األمر:   

ملن جمللة المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح عللى الشلرط الملذكور ألن  

" والذي أوردتموه ال بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة لشروط "أال يكون شاذا وال معلالا

" فلال بالتفسلير اللذي فإن أطلق عليله "إنله إسلناد صلحيح  تعله ألجل ذلك ال يصح به المتن

ذكرتمللوه بللل بمعنللى أن رجللال إسللناده عللدول ثقللات فحسللب ومللا بعللد هللذا ال يمللس مللا 

 (107)ذكرته"

متنه...        في  تقع  وقد  األكثر  وهو  الحديث  إسناد  في  العلة  تقع  قد  "ثم  الصالح:  ابن  قال 

فذكر حديث "االستفتاح بالحمد هلل رب العالمين.." وبي ن وجه العلة فيه    :ومثال العلة في المتن 

 ( 108من جهة الرواية بالمعنى) 

 على كالم ابن الصالح في مسألة علة المتن   وهنا يوجد مالحظات    

 

 752/ 2النكت على ابن الصالح/ ابن حجر:  - 106

 1/121النكت على ابن الصالح، الزركشي:  - 107

يرى ابن الصالح أن حديث: ) كانوا يستفتحون بالحمد هلل رب العالمين، ال يذكرون بسم هللا الرحمن    - 108

ذلك كان   الرحيم"، وأن  الراوي أخطأ في قوله: "ال يذكرون بسم هللا الرحمن  بالمعنى وأن  الرحيم( مروي 

خالفه   وقد  للمعنى،  فهمه  على خطأ  حسب  دليل  فيه وال  علة   الحديث صحيح ال  أن  ورأوا  آخرون  علماء 

الراوي، وقد أسهب شيخ اإلسالم ابن تيمية في بيان صحة الحديث ونفي العلة عنه، انظر مجموع الفتاوى 

 فما بعدها  22/411المعدلة ج
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فيفهم منه قلة وقوع العلة في المتن، وهذا مخالف لواقع      ى: قوله: "وقد تقع في متنه"األول    

 النقد الحديثي، وكان المناسب أن يقول: "كثيرا ما تقع في المتن" أو نحو ذلك من العبارات 

علة، والصواب أنه على فرض التسليم بصحة كون  :  ذكره لحديث االستفتاح مثاال للالثانية     

على    وذ وليس للعلة، ألنك عندما حكمت حديث االستفتاح محكوم بخطئه فهو مثال على الشذ 

ي:زيادة أنها خطأ وأن) ال  الرحيم(  الرحمن  الراويذكرون بسم هللا  فقد حكمت    ها حسب فهم 

 فهو محفوظ  -بدون هذه الزيادة -بذلك على الفرع، أما األصل

بالبسملة، من ذلك ما تعقبه به  الثالثة    : أن ابن الصالح قد تُعقب في إعالله لحديث الجهر 

ابن حجر:  عبد  -  الحافظ  ابن  وهو  الحديث مضطرب  إن  قال  ومن  الصالح  ابن  تعقب على 

 -البر

: "وأما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فال  ابن حجر  قال   

 يستلزم اضطرابا، وهذا في هذا الحديث موجود  ألن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن" 

أنها متخالفة إال ثالثة ألفاظ    -(109ابن عبد البر)  -.... فلم يبق من األلفاظ التي ذكر أبو عمر

 وهي: 

 نفي الجهر بها. -1

 أو نفي قراءتها. -2

 المين. أو االقتصار على االفتتاح بالحمد هلل رب الع-3

أي حمل نفي القراءة على نفي    (110والجمع بين هذه األلفاظ ممكن بالحمل على عدم الجهر")

 الجهر بها 

أقلت:     المصطلح  في  كتبوا  يذكروا    و والذين  لم  المضطرب  في  وتكلموا  الحديث  علل  في 

 بشروطه المعتبرة  المتن  لمضطرب مثاال صحيحا  

لكن غير مستوٍف للشروط، مثل أن يكون االضطراب    فتجد من يذكر مثاال للمضطرب     

أصله)  في  وليس  الحديث  من  لفظة  الترجيح111في  إمكان  مع  يكون  أن  أو  أ(  أو  تكون    ن ، 

 وشرط المضطرب صحة الطرق، أما ضعيف الطرق فال يُشتغل به كلها ضعيفة،   طرقه

 

 حكم ابن عبد البر على حديث الجهر بالبسملة بأنه مضطرب - 109

 2/753لصالح:  النكت على ابن ا - 110

 فما بعدها،  420كما فعل السيد مصطفى باحو في كتابه العلة وأجناسها، ص:  - 111
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ما  على أنه مضطرب:   منها شرح التبصرة للعراقي: و ومن أمثلة ما يُذكر في بعض المراجع  

، حديُث فاطمةَ بنتِّ قَييٍس، قالت: سألتُ قاله العراقي: "ومثاُل االضطرابِّ في ال ، أو ُسئَِّل  متنِّ

كاةِّ ، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  النبيُّ  َكاةِّ ) إنَّ في العن الزَّ َوى الزَّ حديٌث  . فهذا  (مالِّ لََحق ا  سِّ

ومعناهُ قدِّ   لفُظهُ  ااضطرَب  فرواهُ  يكٍ .  َشرِّ روايةِّ  من  هكذا  عن  لترمذيُّ   ، حمزةَ  أبي  عن   ،

 ِّ عبي  َوى الزكاةِّ  ليَس في المالِّ حقٌّ   : )ُن ماجه من هذا الوجهِّ بلفظِّ . ورواهُ اب، عن فاطمةَ الش ِّ  سِّ

 (112) . فهذا اضطراٌب ال يحتمُل التأويلَ (

ة األعور وهو ضعيف، إضافة لمخالفته، الرواية  قد تبين أن مداره على أبي حمزقلت: و     

 (113عن الشعبي، من قوله)   ،وإسماعيل بن سالم  ، المحفوظة من طريق بيان

 وهذه أسانيد الحديث:  

  ، عن أبي حمزة  ،عن شريك  ، . حدثنا يحيى بن آدمد حدثنا علي بن محم  -  1789  ابن ماجه:   -

يقول: ) ليس    -  سلممعته تعني النبي صلى هللا عليه و عن فاطمة بنت قيس أنها س ، عن الشعبي

 في المال حق سوى الزكاة ( 

الترمذي:   حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية حدثنا األسود بن عامر، عن شريك،  -  659سنن 

عليه  عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس : قالت سألت أو سأل النبي صلى هللا  

و سلم عن الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلى هذه اآلية التي في البقرة } ليس البر  

 أن تولوا وجوهكم { اآلية 

حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبي حمزة،    -  660

وسلم: قال )إن في المال  عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى هللا عليه  

 حقا سوى الزكاة ( 

قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون األعور يضعف، وروى     

 بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح 

 

،    وانظر: النكت، ابن حجر: 91/ 1شرح التبصرة والتذكرة، العراقي، تحقيق د. ماهر الفحل،   - 112

 ، وأشار السيوطي إلى عدم صالحيته1/267، تدريب الراوي:   2/239

 356/ 2ير، ابن حجر: النظر : التلخيص الحب - 113
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ثنا شريك بن    -  2804  الطحاوي: شرح معاني اآلثار: المؤذن قال ثنا أسد قال  حدثنا ربيع 

سلم أنه  عليه و عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى هللا    ، عن عامر  ، عن أبى حمزة  ، بد هللاع

 : في المال حق سوى الزكاة وتال هذه اآلية ليس البر أن تولوا وجوهكم الى آخر اآلية قال

حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر: قال:) في المال     2/411   10525  ابن أبي شيبة: 

 الزكاة.( حق سوى 

وإذا كان المثال الذي ذكره ابن الصالح وغيره غير مناسب، أذكر هنا أمثلة أخرى أوردها     

 النقاد أراها مناسبة للمتن المعلول

 أمثلة على مضطرب المتن 

 حديث )العجوة والصخرة من الجنة( رواه أحمد وغيره  -1

 مداره على المشمعل بن إياس، وقد اضطرب فيه:     

 : العجوة والصخرةفتارة قال   

 وتارة قال: الصخرة أو الشجرة   ، وتارة قال:العجوة والشجرة   

 (114) راب في المتن، يدل أن الراوي لم يضبط ولم يحفظ فهذا اضط   

 وهذه أسانيد الحديث:  

لُّ   -  15547مسند أحمد:    َمعِّ اليُمشي ثَنَا  يٍد َحدَّ بيُن َسعِّ يَى  يَحي بََرنَا  ُسلَييٍم    ،أَخي بيُن  ُرو  قَاَل َحدَّثَنِّي َعمي

اليُمَزنِّيَّ   ،اليُمَزنِّيُّ  ٍرو  َعمي بيَن  َرافَِّع  عيُت  َسمِّ النَّبِّيَّ    ، قَاَل  عيُت  َسمِّ وسلم قَاَل  عليه  هللا  َوأَنَا    صلى 

يٌف يَقُولُ  َوةُ )  :َوصِّ ني اليَجنَّةِّ اليعَجي  ( َوالشََّجَرةُ مِّ

 الشيخ شعيب: إسناده قوي، رجاله ثقات قال     

ُرو بيُن ُسلَييٍم اليُمَزنِّيُّ   -  20359 ٍرو اليُمَزنِّيُّ َحدَّثَنَا َعمي لُّ بيُن َعمي َمعِّ ثَنَا اليُمشي َمدِّ َحدَّ ثَنَا َعبيُد الصَّ   َحدَّ

ِّ يَقُوُل قَ  ٍرو اليُمَزنِّي  ُ َعلَييهِّ َوَسلََّم يَقُولُ َعني َرافِّعِّ بينِّ َعمي ِّ َصلَّى َّللاَّ عيُت َرُسوَل َّللاَّ َوةُ  )  :اَل َسمِّ اليعَجي

َوةُ َوالشََّجَرةُ فِّي اليَجنَّةِّ  َرةُ أَوي قَاَل اليعَجي لُّ  (، َوالصَّخي  َشكَّ اليُمشيَمعِّ

 الشيخ شعيب: إسناده صحيح     

َرو بيَن ُسلَييٍم    -  20360 عيُت َعمي لُّ بيُن إِّيَاٍس قَاَل َسمِّ َمعِّ ثَنَا اليُمشي ٍ َحدَّ ي  دِّ َمنِّ بيُن َمهي حي ثَنَا َعبيُد الرَّ َحدَّ

يَقُولُ  َوَسلََّم  َعلَييهِّ   ُ َّللاَّ َصلَّى   ِّ َّللاَّ َرُسوَل  عيُت  َسمِّ قَاَل  اليُمَزنِّيَّ  ٍرو  َعمي بيَن  َرافَِّع  عيُت  َسمِّ   : يَقُوُل 

ني اليَجنَّةِّ اليعَجي ) َرةُ مِّ  (َوةُ َوالصَّخي
 

 8/311إرواء الغليل، الشيخ ناصر األلباني: ج - 114
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 لشيخ شعيب: إسناده صحيح ا  

 سنن ابن ماجه" 

بن   -3456    محمد  إياس    حدثنا  بن  المشمعل  حدثنا  مهدي.  بن  الرحمن  عبد  حدثنا  بشار. 

سمعت رسول هللا    قال  ، قال سمعت رافع بن عمرو والمزني  ،حدثني عمرو بن سليمالمزني.  

 سلم يقول: ) العجوة والصخرة من الجنة (  صلى هللا عليه و

 إسناده صحيح رجاله ثقات :في الزوائد قال البوصيري  

الحاكم أبي    -7449  : مستدرك  بن  إبراهيم  ثنا  المزكي،  الفضل  بن  إبراهيم  بن  محمد  حدثنا 

بن عمرو، عن عمرو بن  طالب، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا المشمعل  

: )العجوة  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سليم، عن رافع بن عمرو رضي هللا عنه قال: ق

 والصخرة والشجرة من الجنة(

 : صحيح الذهبي قي التلخيص  وقال  ، هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   

 حديث النعمان بن بشير: -2

وسلم     عليه  هللا  صلى  ركعتينصلى  )  :أنه  أحمد    ،الكسوف  رواها   ) بركوع  ركعة  كل 

 والنسائي 

 وأما حديث النعمان بن بشير فإنه مضطرب اإلسناد والمتن  :  قال الشيخ ناصر األلباني     

وأبو قالبة مدلس وقد عنعنه في كل    ،فإنه من طريق أبي قالبة عن النعمان :  أما اإلسناد     

النعمان  ،الطرق عنه النعمان  ،وفي بعضها عنه عن  . وفي  وفي بعضها عنه عن رجل عن 

: عنه عن هالل  ه عن قبيصة بن مخارق الهاللي قال: فذكر الحديث. وفي بعضها بعضها عن

 بن عامر أن قبيصة الهاللي حدثه  

   : وأما االضطراب في المتن

فإذا  الة فكان مما قال: "خطب بعد الص. وأنه  أنه لم يزل يصلي حتى انجلت   :رواية ففي       

 كأحدث صالة صليتموها من المكتوبة (.   رأيتم ذلك فصلوا 

ر     بلفظ   : وايةوفي  أخرى  وفي  المذكور.  القول  فيها  يذكر  صالتنلم  مثل  )صلى  يركع  :  ا 

 ويسجد مرتين(.  

 .  تين ويسأل عنها(فجعل يصلي ركعتين ركع وفي أخرى: )   

 ".  ها وفي أخرى: "ويسلم" بدل "ويسأل عن   

 : )فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل( . وجمع بينهما في رواية فقال     
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القول بصحة الحديث واإلستدالل به    فهذا االضطراب الشديد في السند والمتن      مما يمنع 

 (115على الركوع الواحد كما هو ظاهر) 

 دخول حديث في حديث:   -15

منها: ) أن يغللط اللرواي فيجعلل   ،وأسباب متعددة  ذا النوع من العلل له صور متعددةوه  

 سند حديث لحديث آخر(

 :لذا سأذكر من هذه الصور عددا  وافيا ، ألن األمثلة توضح المقصود  

ومنه ما حدثناه اإلملام  (، قال:116ذكر الحاكم في النوع التاسع عشر من علوم الحديث)    -1

ان التملار، قلال: حلدثنا أبلو الوليلد أبو بكر بن إسحق، قال: أخبرنا محمد بن محملد بلن  حيل 

ما علاب هاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: )الطيالسي، قال ثنا مالك بن أنس، عن ابن ش

 (ا  قط، إن اشتهاه أكله وإال تركهطعام --رسول هللا

وإنملا أريلد بهلذا  ،األئملة والثقلات وهلو باطلل ملن حلديث ماللك  هقال: هذا إٍسناد تداول    

لنفسله إال أن  -  -، وما انتقم رسللول هللابيده امرأة قط  --ضرب رسول هللا  اإلسناد: )ما

 تُنتهك محارم هللا فينتقم هلل بها(

إال أن أكبر اللهم  قال: ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه،     

 (117الظن على ابن حيان البصري، على أنه صدوق مقبول.)

(، من طريق 118ومثاله أيضا : ما أخرجه الدارقطني، والحاكم في المستدرك، والبيهقي)  -2

ُمرة  عبد هللا بن جعفر، عن بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلَ

 :--بن ُجندب، عن النبي

 

 3/131إرواء الغليل:   - 115

قال الحاكم: ذكر النوع التاسع عشر، وهو معرفة الصحيح والسقيم، وهذا النوع من هذه العلوم غير    - 116

صحيح ) معرفة علوم  الجرح والتعديل الذي قدمنا ذكره فرب إٍسناد يسلم من المجروحين غير مخرج في ال

 (58الحديث: ص:

 59الحاكم، معرفة علوم الحديث / ص: - 117

وحديث ما عاب رسول هللا طعاما قط...( أخرجه الشيخان من حديث أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا       

 2064ومسلم: رقم  3370البخاري رقم:

 وقال: صحيح على شرط خ، 2371، رقم 2/263، مستدرك الحاكم، ج3/39الدارقطني، السنن، ج - 118
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 ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها(   

 عبد هللا بن جعفر. قال الدارقطني: انفرد به     

 (119وقال البيهقي: ال تقوم بإسناده حجة. وقال ابن الجوزي: حديث منكر.)    

وبعد البحث تبين أن عبد هللا بن جعفر قد دخل له حديث في حلديث، فقلد روى عبلد هللا     

ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعلا: )ملن مللك ذا 

 (120فهو حر ()رحم محرم 

 علن فهذا الحديث سمعه عبد هللا بن جعفر من ابن المبلارك بهلذا السلند،  ثلم سلمع أثلرا     

فوقلع   (121من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيهلا ..()إبراهيم النخعي، أنه قال: )

عبد هللا بن جعفر في الغلط فروى متن إبراهيم النخعي:)من وهب هبة للذي رحلم..( بسلند 

 حديث:)من ملك ذا رحم محرم..( ثم إن تشابه المتن نسبيا له أثر في وقوع الوهم

 وإليك شجرة توضيحية له: 

 عن إبراهيم النخعي: -       :              3 -عن النبي --              :2-عن النبي-1

ن وهب هبة لـذي )إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع( ) من ملك ذا رحم محرم فهو حّر( )م

 رحم فليس له.. 

 عن إبراهيم النخعي     عن سمرة بن جندب              عن سمرة بن جندب            

 عن منصور        عن الحسن البصري             عن الحسن البصري             

 عن سفيان الثوري    عن قتادة                                  عن قتادة                     

 عبد الرزاق               عن حماد بن سلمة            عن حماد بن سلمة             

 عن ابن المبارك                  عن ابن المبارك    

 عبد هللا بن جعفر              عبد هللا بن جعفر     

 

 2/148ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق: ج - 119

 4900للبيهقي، السنن الكبرى : رقم:  - 120

 ، من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال:.... 17597عبد الرزاق، المصنف رقم:  - 121
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(، والصواب أن حلديث 1جعله عبد هللا بن جعفر لحديث رقم)  2فكما تالحظ فإن إسناد حديث رقم 

(، لكن لما تشابه المتنان في الكالم عن ذي الرحم، 3( إسناده الحقيقي هو إسناد حديث رقم)1رقم )

 تداخلت األسانيد والمتون في ذاكرة عبد هللا بن جعفر فوقع في الغلط فأدخل هذا على هذا

، عن  قال ابن أبي حاتم:    -3 ، عن أبِّي األحوصِّ يٍث  رواهُ أبُو الولِّيدِّ وسألُت أبا ُزرعة، َعن حدِّ

  ِّ مة، عنِّ ابنِّ عب اٍس، عنِّ الن بِّي  كرِّ ماٍك، عن عِّ ٌر لِّبادٍ سِّ  : ال يبِّيُع حاضِّ

الن بِّي       أنَّ  ُهو  إِّن ما   ، الولِّيدِّ أبُو  فِّيهِّ  أخطأ  خطأٌ،  هذا  ُزرعة:  أبُو  تستقبِّلُوا  فقال  )ال  قال:   ،

 (122السُّوق، وال تحفِّلُوا.() 

( أخرجاه من طريق عاصم بن علي  123قلت: بتخريج الحديث وجدت أن البيهقي والطبراني)     

  تحفلوا( ومسدد عن أبي األحوص به ..) ال تستقبلوا السوق وال

الوليد، ومعنى هذا أن الصواب في    استبدال متن بمتن آخر من قبل أبي  وفي هذا المثال تم     

حديث أبي األحوص بسنده عن ابن عباس، عن النبي: ) ال تستقبلوا السوق وال تُحفلوا(، وهنا  

للبادي،   الحاضر  بيع  السوق هو  استقبال  المعنى، ألن  تشابه  بسبب  دخل حديث على حديث 

 يُسم ى "تلقي الركبان"، أو "تلقي البيوع" و

يٍث رواهُ يحيى بُن يماٍن، عنِّ   -4 ِّ،    قال ابن أبي حاتم: وسألُت أبِّي وأبا ُزرعة َعن حدِّ ي  الث ورِّ

عن منُصوٍر، عن خالِّدِّ بنِّ سعٍد، عن أبِّي مسعُوٍد: أنَّ الن بِّي  صلى هللا عليه وسلم طاف بِّالبيتِّ  

هُ، فقط ب وجههُ، فقِّيل: أحراٌم ُهو يا رُسول هللاِّ ؟ قال: ال. فاستسقى، فأُتِّي بِّنبِّيٍذ، فش  م 

يٌح ؟     يثِّ ؟ وهل ُهو صحِّ ل ةُ هذا الحدِّ  فقُلُت لُهما: ما عِّ

     ،ِّ ِّ، عنِّ الكلبِّي  ي  يُث عنِّ الث ورِّ ي هذا الحدِّ يثِّ وُروِّ فقاال: أخطأ ابُن يماٍن فِّي إِّسنادِّ هذا الحدِّ

ِّ  عن أبِّي صالِّحٍ، عنِّ الُمط لِّبِّ ب   . نِّ أبِّي وداعة، عنِّ الن بِّي 

يماٍن      بن  يحيى  أنَّ  ندِّي  عِّ ي  وال ذِّ أبِّي:  يثٍ قال  حدِّ فِّي  لهُ  يٌث  حدِّ عن    دخل   ، يُّ الث ورِّ رواهُ 

 .  منُصوٍر، عن خالِّدِّ بنِّ سعٍد مولى أبِّي مسعُوٍد أن هُ كان يشرُب نبِّيذ الجر ِّ
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     ِّ ِّ، عن أبِّي صالِّحٍ، عنِّ الُمط لِّبِّ، عنِّ الن بِّي  يث  وعنِّ الكلبِّي  : أن هُ كان يُطوُف بِّالبيتِّ الحدِّ

 .ِّ يثِّ الكلبِّي  ِّ، فجعل إِّسناد منُصوٍر، عن خالٍِّد، عن أبِّي مسعُوٍد متنِّ حدِّ  فسقط عنهُ إِّسناُد الكلبِّي 

ِّ، عن أبِّي صالِّحٍ،      ، عنِّ الكلبِّي  يُّ م فِّيهِّ يحيى بُن يماٍن، إِّن ما ُهو: الث ورِّ وقال أبُو ُزرعة: وهِّ

  ِّ   (.124)عنِّ الُمط لِّبِّ، عنِّ الن بِّي 

أبي حاتم:    -5  ابن  داود، عن عبد  قال  بن  أبي وأبا زرعة عن حديث رواه موسى  وسألت 

 صلى في ثوب واحد   --ل، أن النبيالعزيز الماجشون، عن حميد، عن أنس، عن أم الفض

 فقاال : هذا خطأ    

-قال أبو زرعه: إنما هو على ما رواه الثوري ومعتمر، عن حميد، عن أنس، عن النبي   

-  أن يكون عنده يحتمل  لموسى حديث في حديث،  فقد دخل  )أنه صلى في ثوب واحد(   :

رأ في المغرب بالمرسالت، ق  حديث عبد العزيز، قال : ذكر لي عن أم الفضل: أن النبي  

 وكان بجنبه "عن حميد، عن أنس". فدخل له حديث في حديث، والصحيح: حميد، عن أنس. 

العزيز      عبد  عن  الليث،  كاتب  به  حدثنا  ما  الحديث:  هذا  خطأ  يبين  ومما  أبي:  قال 

 صلى في ثوب واحد.(  الماجشون، عن حميد، عن أنس: )أن النبي 

قرأ في المغرب بالمرسالت، وكان    قال عبد العزيز: وذكر لي عن أم الفضل:) أن النبي    

 ( 125الحديث كله عن أم الفضل) حتى قبض(، فجعل موسى  هذا آخر صالة النبي 

ُسئل أبو حاتم عن حديث رواه هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن    -6

النبي أبيه، عن  بن زيد، عن سالم، عن  العالء  بن  فلما  --عبد هللا  آية،  فترك  )أنه صلى   :

.... وذكر الحديث   انصرف قال: أفيكم أُبي 

لهش    دخل  وهم  هذا  حاتم:  أبو  بعض  قال  في  نظرت  حديث،  في  حديث  إسماعيل  بن  ام 

يزيد   بن  بن شعيب، عن محمد  الحديث رواه محمد  هذا  فوجدت  بن شعيب  أصناف محمد 

النبي أن  أبيه،  بن عروة، عن  هكذا مرسل،  --البصري، عن هشام  آية..(  فترك  ) صلى 

النبي عن  أبيه  عن  سالم  عن  العالء  بن  عبد هللا  حديث  بجنبه،  سُ   -  -ورأيت  عن  أنه  ئل 

فقال: الليل  بن  صالة  هشام  على  سقط  أنه  فعلمت  الصبح...(  خشيت  فإذا  مثنى،  مثنى   (
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يزيد   بن  محمد  حديث  إسناد  وسقط  إٍسناده،  وبقي  العالء  بن  عبد هللا  حديث  متن  إسماعيل 

البصري، فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري، بإسناد حديث عبد هللا بن العالء بن  

 (127( ) 126ور يرويه الناس، عن هشام بن عروة) زيد، وهذا حديث مشه 

 التفرد:   -16

معين، عن صحابي      متن  برواية  تفرد  قد  الراوي  يكون  أن  النقاد  عند  بالتفرد  المقصود 

يُقبل  معين،   بمنزلة من  المتفرد ليس  إذا كان  الحال  لم يشاركه غيره في روياته، وفي هذه 

على   "منكر"،  كلمة  أطلقوا  :  تفرده  عليه  أطلقوا  الرواة  من  التفرد  من  أكثر  ومن  الراوية، 

 "منكر الحديث" ، يروي المناكير، ال يتابع على حديثه، ونحو ذلك من العبارات 

هذا  و     كان  ما  متى  الحديث،  إلعالل  موجبا   ليس  الراوي  انفراد  أن  أوال   التأكيد  ينبغي 

عند النقاد كما هو    لصحة الحديث   شرطا  الراوي عدال  ضابطا ، ألن تعدد الرواة للحديث ليس  

تجده  ولهذا  )معلوم،  قالوا:  قد  الصحيح،  تعريف  في  العدل   ما م  بنقل  سنده  اتصل 

، لكنهم استدركوا في آخر التعريف فأضافوا:    فاكتفوا بقولهم: العدل الضابط..   .(، الضابط...

سة أن الثقة ) العدل  "من غير شذوذ وال علة" ، وذلك احتياطا  منهم لعلمهم من خالل الممار

الضابط( قد يبدر منه الخطأ، على تفاوت في ذلك بين الثقات، فاستعانوا بالقرائن التي ترافق  

 المرويات الكتشاف أخطأ الثقات حين يتفردون 

العلم        أن  ذلك  تساؤالت،  ويطرح  الريبة  يثير  معينة  أحوال  في  التفرد  أن  بينوا  إنهم  ثم 

بعي  ، خاصة في الطبقات المتأخرة، فإذا تفرد الصحابي أو التاأصله وحقه االنتشار والذيوع

يثير ريبة، وكذا إذا تفرد ثقة حافظ من التابعين أو أتباع التابعين  الكبير، فهذا تفرد مقبول ال  

 مثل قتادة أو نافع أو الزهري، وهلم جرا 

  النقاد يتوقفون فإن  ،  ) ما يفيد حكما شرعيا (في رواية أصل شرعي  أما تفرد غير هؤالء     
وقد أوجز ذلك ابن الصالح    تفة وبالتالي يُعلون ما هذا شأنه،وينظرون في القرائن المحعنده  

: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع  فالحديث المعلل هو "  في مقدمته، فقال: 
 أن ظاهرة السالمة منها  

شر     الجامع  ثقات  رجاله  الذي  اإلسناد  إلى  ذلك  الظاهرويتطرق  حيث  من  الصحة    ، وط 
إدراكها   على  الراوي ويستعان  له  بتفرد  غيره  ذلك  ،وبمخالفة  إلى  تنضم  قرائن  تنبه    ،مع 

 

 207، مسألة:1/77ن أبي حاتم، جعلل الحديث، اب - 126

للمزيد:    - 127 الدارقطنييراجع  التمهيد:  186/ 6،  5/128علل   ،6/426   :/ الحديث  علوم  زاد    40معرفة 

 264،  2/171المعاد 



74 

 

المرفوع في  أو وقف  الموصول  في  إرسال  الشأن على  بهذا  في    ، العارف  دخول حديث  أو 
.  ردد فيتوقف فيه أو يت  ،بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به  ،أو وهم واهم بغير ذلك  ،حديث 

 (  128) "ن الحكم بصحة ما وجد ذلك فيهوكل ذلك مانع م 

 مثال اإلعالل بالتفرد: 

ما أخرجه النسائي في الكبرى، وابن ماجه والحاكم والبيهقي، عن ضمرة بن ربيعة، عن     

َرم     -الثوري، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر: عن النبي قال: ) من ملك ذا رحم َمحي

 (129فهو ُحر  () 

 (130ُسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: "ليس من ذا شيء، وهم ضمرة")    

أهل      عند  خطأ  وهو  الحديث  هذا  على  ربيعة  بن  ضمرة  يُتابع  لم  الترمذي:  وقال 

 (131الحديث)

 (132وقال النسائي: هذا حديث منكر، وال نعلم أحدا  رواه غير ضمرة)    

وضمرة هذا ثقة، لكنه انفرد هنا بحديث أصل عن حافظ مكثر وهو الثوري، وليس للحديث  

عنه   يُسأل  مما  وكونه  الحديث  أهمية  مع  عمر،  ابن  حديث  أو  دينار  ابن  حديث  من  أصل 

 ويُحرص عليه 

القطان    ابن  الحديث  ثقة  وقد صحح  أن ضمرة  أساس  على  واأللباني،  التركماني،  وابن   ،

 (133ل تفرده عن الثوري؟ل ) فلماذا ال يُقب

ذلك بقوله: "هذا صحيح لو كان الذي تفرد عنه لم يكن  على  وقد أجاب الدكتور بشير علي     

كثير الحديث والتالميذ مثل الثوري، ولو كان شيخه أيضا  كذلك، أما وكٌل من ابن عمر وابن  

الرواة   الراوية والرواة، فكيف يغيب هذا األصل عن جميع  بكثرة  دينار والثوري، معروف 

واة عن ابن دينار إلى طبقة تالميذ الثوري،  من لدن طبقة تالميذ ابن عمر، مرورا  بطبقة الر
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الرواية   بكثرة  للثوري، وال  يُعرف بطول صحبته  لم  الذي  ابن ربيعة  إال ضمرة  يرويه  فال 

عنه، بل كان الثوري بالكوفة، بينما هو بين دمشق وفلسطين، ولم يكن من الطبقة األولى من  

ا بال هذا الحديث ال يعرفه واحد  أصحابه مثل ابن القطان وابن مهدي ووكيع وأبي نُعيم، فم

 ( 134من هؤالء") 

 قلت: فقد اجتمع في هذا المثال من القرائن:    

 تفرد ثقة ليس من الحفاظ  -

 تأخر طبقة المتفرد  -

 يتفرد عن حافظ مكثر وهو الثوري، له تالميذ حفاظ  -

 تفرد الراوي بأصل شرعي ال يغيب عن الرواة الحفاظ  -

 عن شيخ شيخه وهو ابن عمر   ليس للحديث أصل عن شيخ الثوري، وال  -

 أن الناقد يستنكر هذه الراوية ويحكم بكون الراوي وهم فيها ف فلكل هذه االعتبارات  

 قال الترمذي:   -2
ليمان، عن  حدثنا قتيبة، حدثنا خالد بن عبد هللا الواسطي، عن عبد الملك بن أبي س  -  236   

، عن جابر، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: » الجار أحق بشفعته ينتظر به  عطاء
 وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا «  

عن عطاء غير عبد الملك بن أبي    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ال أعلم أحدا رواه   
، ويروى عن جابر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم خالف  . وهو حديثه الذي تفرد بهن سليما

. وعبد  ذا الحديث لم يجد أحدا رواه غيرههذا. قال أبو عيسى: إنما ترك شعبة عبد الملك له
 (135) الملك ثقة عند أهل العلم

يثِّ َعطاءِّ بنِّ يَسارٍ وُسئِّ   -  2144علل الدارقطنى: س      -3 ، َعن أَبِّي ُهَريرة ، قال  ل َعن َحدِّ
 : إِّذا أُقِّيَمتِّ الصَّالَةُ فاَل تَقُوُموا َحتَّى تََرونِّي.  هللا َصلَّى هللا َعلَيه وَسلمَرُسولُ 
يهِّ َحفُص بن ُعَمر الَمعُروفُ فَقال ثِّقَةٌ، َعن ُمسلِّمٍ : يَروِّ ق ِّيُّ ،  نَجة الرَّ ادِّ  بِّسِّ لََمة،  بنِّ سَ   ، َعن َحم 

ينارٍ  و بنِّ دِّ ، وأَتَى  فََرد بِّهِّ ولَم يُتابَع َعلَيهِّ ، َعن َعطاءِّ بنِّ يَساٍر ، َعن أَبِّي ُهَريرة ، ان َعن َعمرِّ
الن اسِّ  ند  ي عِّ الَّذِّ يثِّ  هِّ بِّالَحدِّ أَثَرِّ قَولُهُ  َعلَى  ،  ، وُهو  الَمكتُوبَةُ  إِّال   فاَل َصالَة  أُقِّيَمتِّ الصَّالَةُ  إِّذا   :

 ، وهللا أَعلَُم.  َحفَِّظهُ َعن ُمسلِّمٍ لَعَلَّهُ فَ 

 خاتمــة:  

 توصلت من خالل المباحث السابقة إلى النتائج التالية: 
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ح هو، -1 اقتصر الحاكم على عشرة أجناس للعلة، لكن أجناس العلة أكثر من ذلك، كما صر 

تفلرد الثقلة و  وبعضها ذكره الحاكم لكن تحت عنوان آخر، مثل الشاذ) الشاذ عند الحلاكم هل

، والمضطرب ونحو ذلك، وحق هلذه األجنلاس أن تكلون ملن أجنلاس مع خفاء وجه العلة(

 العلة، لكن جرت عادة كثير من أهل المصطلح إفرادها تمييزا لها ولبيان أهميتها

الحاكم عناوين ألجناس العلة التي ذكرها، وقد قمت بتسميتها بملا يليلق بهلا، ملع   لم يُعطِّ -2

قد قام بتسميتها وفي تلك التسميات ما هو غير   -مثل السيوطي  -أهل العلمالتذكير أن بعض  

 وغيره بمتابعة السيوطي في ذلك (136)دقيق، وقد قام الشيخ طاهر الجزائري

هناك خلط عند كثير ممن يكتب في العلل بين أجناس العلة وبين القرائن التي تساعد فلي -3

لى خطأ الراوي اللذي خلالف، فجعلله بعضلهم كشف العلة، فمثال  سلوك الجادة قرينة تدل ع

 جنسا  

 والحمد هلل رب العالمين.

  

 

 606/ 2طاهر الجزائري، توجيه النظر ،  -136
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 الباب الثاني 

 وقرائن العلل   منهج النقاد في كشف العلة،
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 وقرائن اإلعالل  ةمنهج النقاد في كشف العل 

 الدراسة أهمية 

أمثللة تطبيقيلة إن وسائل النقاد فلي كشلف العللل تحتلاج إللى إبلراز وتفصليل، ثلم إللى      

واضحة تعين على ذلك، ومما دفعني إلى ذلك أيضا  وجود خلط في كثير ملن الدراسلات أو 

عتبار قواعد الكتابات بين أجناس العلة من جهة، وبين قرائن التعليل من جهة أخرى، وكذا ا

ه الدراسلة عللى مجموعلة ملن أو العكس،  لهلذا أرجلو أن تجيلب هلذ   الترجيح قرائن تعليل

 ، وهي:األسئلة

 ما هي ُطرق النقاد في كشف العلة ؟  -      

 ما هو المقصود بالقرائن ؟  -

 ما هي القرائن التي استعانوا بها لكشف العلل ؟ -

 هل للخبرة أثر في معرفة العلل، أم يكفي معرفة قواعد معينة ؟ -

 هل حصل خلط بين قواعد الترجيح  وقرائن التعليل ؟ -

 النقاد بالقرائن لكشف العلة ؟ما مدى استعانة   -

 هل تقتصر القرائن على اإلسناد أم إن للمتن حظا  وافرا  من ذلك؟  -

 أرجو من هللا التوفيق والسداد في بيان ذلك وتحريره

 :وتشتمل هذه الدراسة على    

 ) موضع العلة ومنهج كشفها( تمهيد  -

 ومبحثين رئيسين: -

 النقاد في إعالل األحاديث، وقواعد الترجيح منهجالمبحث األول:   

 المبحث الثاني: القرائن وأثرها في كشف العلة    

 وخاتمة
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 تمهيــد: 

 موضع العلة ومنهج كشفها: 

من المقرر عند نقاد الحديث أن علل الحديث تكون في أحاديث الثقلات، وفلي األسلانيد      

الحديث من الشذوذ والعلة بعد استيفائه لباقي التي ظاهرها الصحة، ولذلك اشترطوا سالمة  

شروط الصحة من ثقة رجاله واتصال إسناده، وصرحوا أيضا أن حديث الراوي المجروح 

مردود، وإنما يُبحث عن العلة في أحاديث الثقات، وذلك ألن الراوي وإن كان ثقة قلد جملع 

الخطأ مهما كان مقداره ملن   بين العدالة والضبط فإن يبقى بشرا  قد تخونه الذاكرة ويقع في

 الحفظ واإلتقان

 ، ولو كانت نادرة هو تنقية السنة من أخطاء الثقات   لهذا فإن ثمرة علم العلل    

من      منها  ليس  مما  السنَّة  تنقية  على  انصبت  قد  الحديث  نقاد  جهود  إن  القول  ونستطيع 

 خالل ثالثة مسارات في النقد:

أولها مسار تنقيتها من الكذب والوضع وأحاديث المتروكين ممن سقطت عدالتهم، وهو    -

 جهد رائع موثق وله فرسانه وكتبه وأبحاثه

ثانيها مسار تنقية السنة من أحاديث الضعفاء، وهم من ثبتلت علدالتهم، لكلن ُطعلن فلي  -

لحسلن، ضبطهم على تفاوت بينهم في ذلك، حيث إن بعضلهم يُعلد حلديثهم فلي مرتبلة ا

وبعضهم في مرتبة الضعف اليسير، وبعضهم في مرتبة الضلعف الشلديد، ولكلل ملنهم 

 مرتبته وُحكمه

ثالثها مسار تنقية السنة من أخطاء الثقات، وهو العلم الذي يختص بله علملاء النقلد ملن  -

المحدثين، الذين برزوا في هذا الجانب، فلم يغتروا بكون الراوي ثقة، وال بكلون السلند 

تصال، ولم يغتروا بحسن المتن وبالغته، إنما نظروا بشلمول ودقلة وبصليرة ظاهر اال

وإن كلان -ثاقبة إلى ما أخطلأ فيله اللرواة الثقلات وميلزوا صلحيح حلديثهم ملن سلقيمه،

، وذلك منهم يعبر علن المنهجيلة -وأكثر ما يروونه صحيحا    حديثهم الصحةاألصل في  

 م اإلتقان لقواعد النقد، واإلخالص للسنةالمتقنة والنقد الصارم، والجهد الدائب، وتما

أحكامهم التطبيقيلة فلي كتلب العللل وكتلب النقاد، واالطالع على    وعند البحث في منهج   

 السؤاالت، نجد أنهم اعتمدوا على جملة من األمور في كشف خطأ الثقة:
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إذا   وهو تتبع الرواية وتخريجها والبحث عن طرقها، مما يؤدي لمعرفة ملا  االعتبار:  -1

انفرد الراوي بالحديث، أم شورك في ذلك، وإذا شورك في الرواية هل وافقه من شلاركه 

 ؟ نسندا  ومتنا  أم خالفه في السند أو المت

من خالل معرفة مراتبهم في الضلبط، ومعرفلة المقلل ملنهم   خبرتهم بالرواة الثقات:  -2

ابله وملن يلروي ملن من المكثر، ومعرفة مواطنهم، وتاريخ سماعهم، ومن يروي من كت

حفظه، ومن يالزم شيخه ومن ال يالزمه، ونحو ذللك مملا يعلين فلي التحقلق ملن صلحة 

 الروايات والترجيح بين الرواة عند االختالف

شار إليه الحلافظ ابلن رجلب فلي معلرض حديثله علن معرفلة صلحيح الحلديث وهذا ما أ    

وسلقيمه، قللال: "الوجلله الثلاني: معرفللة مراتللب الثقلات، وتللرجيح بعضللهم عللى بعللض عنللد 

االختالف... وهو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقلائق عللل 

 (137الحديث")

واألصل في حديث الثقة الصحة والقبول، لكن ذلك ال يعني أنه معصوم من الخطأ، فقد يهم     

الثقة فيكتشف النقاد ذلك، ويتجنبون من حديثه ما أخطأ فيه بموازنة حديثه بحديث غيره من  

 الثقات 

  من حديث الث ِّقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظنُّ   -صاحب الصحيح   -قال ابن تيمية: "وقد يترك    

من ال خبرة له أنَّ كلَّ ما رواه ذلك الشَّخص يحتجُّ به أصحاب الصَّحيح، وليس األمر كذلك.  

ة الفن.."   (138) فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمَّ

اق: "وال عيب على مسلٍم في إخراج حديثه، ألنه        وقال ابن القي ِّم عند حديث عن مطر الورَّ

أنه  ينتقي من أحاديث هذا   الث ِّقة ما يعلم  أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث  يعلم  الضَّرب ما 

غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الث ِّقة، ومن ضعَّف جميع  

حزٍم   ابن  محمد  أبي  طريقة  والثانية  وأمثاله،  الحاكم  طريقة  فاألولى  الحفظ،  ِّء  سي  حديث 

   (139) قة أئمة هذا الشَّأن، وهللا المستعان"وأشكاله، وطريقة مسلم هي طري

 

 468-467/ 2المرجع السابق، ج - 137

المدينة   -138 فهد،  الملك  مجمع  الناشر  قاسم،  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق  تيمية،  ابن  الفتاوى،  مجموع 

 (  18/42)ج المنورة، 

الجوزية،  139) قيم  ابن  المعاد،  زاد  الرسالة  (  اإلسالمية    -مؤسسة  المنار  ،  14الكويت،ط  –بيروت  -مكتبة 

 (  1/351)ج عبد القادر األرناؤوط، -األرناؤوط ، تحقيق شعيب 1407
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بالقرائن  -3    : وهي كل ما يحتف بالرواية من أمور ترشد إلى صحة الراوية أو  االستعانة 

 وجود خطأ فيها  

: "ويُسلتعان عللى إدراكهلا  -في معلرض حديثله علن العللة  -رحمه هللا-قال ابن الصالح   

نضم إلى ذلك تنبله العلارف بهلذا الشلأن عللى بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن ت

إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخولِّ حديٍث في حديث، أو َوَهمِّ واهٍم بغير 

 (140ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه.")

قلت: فقوله "مع قرائن تنضم إلى ذلك" يشير بوضلوح إللى ملا ينضلم إللى الروايلة ملن    

مرجحات وإشارات تساعد على معرفة الصواب من الخطأ في روايات الثقات عنلد التفلرد 

 تساعد في كشفها والقرائنهو مظنة وجود العلة،  االختالفأو فالتفرد أو االختالف، 

ر مطلع، وقلد لخلص لنلا بأسللوب ملوجز ملنهج النقلاد فلي وكالم ابن الصالح كالم خبي   

كشف العلة، بحيث يناسب أن يكون منطلقا  لهذه الدراسة، وال يمكن معرفة تفرد الراوي أو 

مخالفته لغيره إال بتخريج الحلديث وتتبعله، بجملع طرقله ملن مصلادرها، وهلو ملا يُسلميه 

النتيجة الواقعية للرواية وهي: هل  العلماء "االعتبار"  ومن خالل هذا االعتبار نتوصل إلى

 تفرد الراوي بهذا الحديث أم لم يتفرد ؟ ، فنحن أمام حالتين:

 يعني أن الراوي لم يشاركه أحد في رواية هذا الحديث، فهو حديث غريب(والتفرد )  -

 التعدد ) ويعني أن الراوي قد ُشورك في رواية هذا الحديث( -

 :أحد أمرينحالة التعدد يتبين لنا وفي  

تعدد مع االتفاق ) وهو يعني اتفاق الرواة على رواية الحلديث بلفظله أو معنلاه، دون   -أ

ى المتابعات(  شذوذ أو خطأ ما، وهو ما يُسم 

تعدد مع االختالف، وهو الذي ملن خاللله نكتشلف العللة، حيلث يتبلين لنلا أن رواة   -ب 

في متنه بلأن أدرج بعضلهم الحديث اختلفوا في سنده مثل الوصل واإلرسال، أو اختلفوا  

 فيه أو نقص أو بد ل، ونحو ذلك 

 (141لهذا قال ابن المديني: "الباب إذا لم تُجمع ُطرقه لم يتبين خطؤه")    

 

 )مع التقييد(116علوم الحديث، ابن الصالح، تحقيق د. نور الدين عتر، دمشق، دار الفكر، ص: -140

 2/212،ج1الجامع، الخطيب البغدادي، تحقيق محمد رأفت، الكويت، دار الفالح، ط- 141
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ويقصد هنا بالباب الحديث المروي عن صحابي معين، وذلك أن كل حديث لله طرقله    

خلرى، وال يقصلد ورجاله وقرائنه، فيبحث الناقد فلي كلل ذللك، بمعلزل علن األحاديلث أ

 الباب الفقهي، ويؤكد ذلك ما سيأتي من كالم اإلمام أحمد والخطيب وغيرهما

وال شك أن النظر في الباب الفقهي الواحد مفيد للناقد، حيث يعرف ما هو محفوظ فلي    

الباب وما هو معلول، وما هو صحيح وما هو ضعيف، وما فيه من حلديث قلد أدرج فلي 

مما يطلق عليه بقلولهم "دخلل حلديث فلي حلديث"، حتلى أن   حديث آخر، بعضه أو كله،

النقاد أصبح لديهم معرفة باألبواب التي صح فيها حديث أو حلديثين، واألبلواب التلي للم 

 يصح فيها شيء، مما يساعدهم على الحكم على بعض ما ينفرد به الثقات أو يخالفون فيه

هدي، ويحيلى القطلان، وأحملد، وابلن وكان النقاد السابقون: شعبة، وعبد الرحمن بن م      

يحرصون على جمع  -معين، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرهم من األعالم رحمهم هللا تعالى،

طرق الحديث وسماعه من كل من رواه، وذلك ليتأكدوا من كون الراوي تفرد به أم شلورك 

 فيه، وإذا كان شورك فيه هل وافقه غيره أم لم يوافقه ؟

ان ال يقنع بسماع الحديث مرة واحدة أو مرتين، ويمتنع عن التحديث به إال فشعبة مثال  ك    

 (142إذا سمعه عدة مرات، وذلك ليتأكد من ضبط الراوي له)

قللال اإلمللام أحمللد: "الحللديث إذا لللم تَجمللع ُطرقلله لللم تفهملله، والحللديث يفسللر بعضلله    

 (143بعضا ")

وقال الخطيب البغدادي: "والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يُجمع بين ُطرقه، ويُنظر في   

 (144اختالف رواته، ويُعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في اإلتقان والضبط")

فجمع الروايات من حيث اتفاقها واختالفها هو مفتاح معرفة الخطأ فيها، لهذا قلال الحلافظ     

 (145التعليل في الحقيقة على بيان االختالف")ابن حجر: "مدار 

 
، شرح العلل، ابن رجب،   1/161ج  1952الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، حيد آباد الدكن، الهند،    - 142

 1/451، /ج 1تحقيق، نور الدين عتر، ط 

 2/212المرجع السابق، ج -143

تحقي-144 البغدادي،)  الخطيب  جالجامع،  الرياض(  المعارف،  مكتبة  الطحان،  د.  ابن  295/ 2ق  ونقله   ،

 73الصالح/ ص: 

 711/ 2، 1النكت على ابن الصالح، تحقيق المدخلي، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط - 145
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 (146ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق")وقال في موضع آخر: "    

 وهذا المثال يوضح أهمية جمع الطرق في كشف االختالف ومعرفة الصواب:    

ممن يكتب اإلسناد ويدع    -يعني أحمد بن حنبل  -قال الميموني: "تعجب إليَّ أبو عبد هللا       

تكتب   قال:  كيف؟  لي  بي نه  قلت:  وأكبرل  إسنادا  أقوى  المنقطع  كان  وربما  قال:  ثم  المنقطع، 

وهو يرفعه ثم يسنده وقد كتبه    ،اإلسناد متصال  وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا  منه

على  النبي    هو  عن  جاء  ما  إال  يكتب  ال  أنه  يزعم  وهو  متصل  كتب    أنه  لو  معناه   ،

 (147) اإلسنادين جميعا  عرف المتصل من المنقطع يعني ضعف ذا وقوة ذا"

 ونخلص مما مضى أن العلة تُكتشف من خالل:    

 التفرد مع قرائن تدل على خطأ الثقة المتفرد -1

 زنة بينهم في الحفظ أو الكثرة، اختالف الثقات في رواية الحديث، مع الموا -2

 ينضم إلى ذلك قرائن تساعد في الترجيح  -3

 وفي المبحثين التاليين تفصيل لما سبق مع ذكر النماذج الموضحة:

  

 

 45نزهة النظر: ابن حجر، ص:  - 146

 1576، فقرة رقم:2/191الجامع للخطيب ج -147
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 المبحث األول:  

  النقـاد في إعالل األحاديث: منهج

 وفيه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: اإلعالل بالتفرد  

 المطلب الثاني: اإلعالل بالمخالفة  

 المطلب الثالث: إتحاد المخرج وأثره في بيان العلل   
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 ة(: ـالمطلب األول: اإلعالل بالتفـرد) الغراب 

التفرد: هو أن ينفرد راٍو برواية حديث ال يشاركه غيره، وهو ما يعبر عنله المحلدثون        

بقولهم: حديث غريب، ال يُتلابع عليه، انفرد به فالن، لم يروه غير فالن، ال نعرفه إال من هذا 

 الوجه،  مخرجه فالن، مداره على فالن، ونحو ذلك

فرقلوا بلين وأحوالله، و  لروايات، وميزوا بين أنواعهلمحدثون بهذا النوع من اوقد اعتنى ا   

 نسبية اغرابته الروايات التيوبين  الروايات التي غرابتها مطلقة

ثم  بينوا األحوال التي يضر فيها التفرد، واألحوال التي ال يضر فيها، ذلك أن األصلل هلو   

، وهو ما بحثله العلملاء تعدد الرواة ألجل صحة الحديث  ل حديث الثقة، إذ لم يشترط النقاد قبو

ن اوى الحديث واحلد أو اثنلتحت عنوان "خبر الواحد" فبينوا حجيته ولزوم العمل به سواء ر

 أو أكثر

 عنهم، كان التفرد مظنلة ة رضي هللالعد الصحابلهار فيما بلالعلم االشت  حالإال أنه لما كان     

التفلرد سلببه وهلم اللراوي، وقلد وقلف النقلاد عنلده، واحتلاطوا ملن إمكانيلة أن يكلون فالعلة  

 استعانوا على الحكم بالوهم بالقرائن التي تحتف بالرواية

إذا تفرد به    -وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث  قال الحافظ ابن رجب: "    

الثقات خالفه  -واحد   لم يرو  اللهم إال أن  -وإن  فيه،  يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة  إنه ال   :

كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض   يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه 

ضابط   لذلك  عندهم  وليس  خاص،  نقد  حديث  كل  في  ولهم  أيضا ،  الكبار  الثقات  تفردات 

   (148يضبطه") 

أو عدمه    قلت: والمعيار     الراوي  تفرد  قبول  به من قرائن، كما سيأتي،  في  يحتف  هو ما 

 قول ابن رجب: "وليس عندهم في ذلك ضابط" ألن لكل حديث قرائنه وهذا هو معنى 

ى ملدار اإلسلناد أو "مخلرج      والراوي الذي ينفرد بالحلديث، وتلتقلي األسلانيد عنلده، يُسلم 

رف بمزيلد الحفلظ  الحديث" وهو الذي تعود كل الطرق إليه، فلإذا كلان هلذا اللراوي مملن علُ

ا أخرجلله البخللاري فللي أول صللحيحه قللال: حللدثنا واإلتقللان، قبللل العلمللاء حديثلله، ومثاللله ملل

الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيلى بلن سلعيد األنصلاري، علن محملد بلن إبلراهيم 

 

 1/352( ج1حقيق نور الدين عتر، دار المالح، طشرح علل الترمذي، ابن رجب، ) ت - 148
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التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، سمعت عملر بلن الخطلاب وهلو عللى المنبلر، سلمعت 

 نوى....(يقول: ) إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما  - -النبي

فهذا الحديث مخرجه يحيى بن سعيد األنصلاري، بمعنلى أنله تفلرد بله، وللم يلروه غيلره،    

 ولهذا يقال له مدار الحديث 

فلما كان مدار الحديث ثقة متقنا  أهال  للتفرد، وال توجد قرينة تدل على وهمه، ولم يختللف     

 نقاد بصحتهالرواة عنه في وصل الحديث وإرساله أو رفعه ووقفه، حكم ال

وإن وقع خالف على الراوي المتفرد) مدار الحديث( بوصلله وإرسلاله، وملا شلابه ذللك،     

كان ذلك مجال فحص النقاد ودراستهم لمعرفة الصواب في ذلك وهو ميدان مهم في علم النقد 

 والعلل

 وقد استعمل المحدثون بكثرة لفظة "الملدار" فلي التعبيلر علن اللراوي اللذي تلتقلي طلرق"  

 (149الحديث عنده، أو الذي ينفرد برواية حديث")

 فمن ذلك:   

ملن  - -في حديث األعمى الذي وقع في بئلر، فلأمر النبلي  -قال عبد الرحمن بن مهدي -

 (150: فليس يدور هذا الحديث إال على أبي العالية) -ضحك أن يتوضأ

الصلالة، وكلل ملن "وأكثر ما نُقم عليه هذا الحديث، حديث الضحك فلي   وقال ابن عدي: -

 (151رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يُعرف")

: وُسئل الدارقطني عن حديث المغيرة بن شعبة أنه خطلب املرأة، فقلال لله رسلول هللا   -  

 اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما()

 (152فقال: "إن مدار الحديث على بكر بن عبد هللا المزني")  

وقال ابن حزم: " والحديث المأثور في أويس القرني ال يصح ألن مداره عللى أُسلير بلن  -

 (153جابر، وليس بالقوي")

 

الميمان،   - 149 دار  الخطيب،  مجير  محمد  د.  الحديث،  علل  علم  في  مكانته  وبيان  اإلسناد،  مدار  معرفة 

 ، وقد استفدت منه في نقل وتوثيق بعض النصوص اآلتية 1/36، ج 2007،  1الرياض، ط

 3/153،ج1العمري، المدينة المنورة، ط المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان، تحقيق د أكرم- 150

 4/105، ج1الكامل البن عدي، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت ط - 151

 7/139، ج1العلل الواردة، الدارقطني ، تحقيق د. محفوظ الرحمن، الرياض، دار طيبة، ط - 152
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قلت: وقد بنى ابن حزم حكمه بناء على رأيه في الراوي الذي هو مدار الحلديث، بينملا     

ملام مسللم يلرى أن اللراوي ملدار الحلديث ثقلة أهلال  للتفلرد فصلحح نجد أن غيره مثلل اإل

 (154الراوية وأخرجها في صحيحه)

: مدار هذا الحديث على الحسن،  -معلقا على رواية ) ال عهدة فوق أربع(-وقال البيهقي:  -

عن عقبة بن عامر، وهو مرسل، قال علي بن المديني: "لم يسلمع الحسلن ملن عقبلة بلن 

 (155شيئا ")عامر 

كقولهم في ي عرف بفالن"  وقد يعبر المحدثون عن الراوي ) المدار( بقولهم: "هذا الحديث      

رفع يديه حين افتتح الصالة،   --رأيت رسول هللا: )  حديث البراء بن عازب في رفع اليدين

 (156)ثم لم يرفعهما حتى انصرف(: يُعرف بيزيد بن أبي زياد وقد اضطرب فيه

 الخطأ من الراوي المتفرد أم من تالميذه ؟هل 

وهذا مما يهتم به نقاد الحديث فيميزون بين ما أخطأ فيه المتفرد وبين ما أخطلأ عنله ملن     

روى عنه، ويعبرون عن ذلك باالختالف على الراوي، وقد يلتبس األمر أحيانا  فيتوقف الناقد 

 عنهفيما إذا كان مصدر الخطأ هو المدار أو ممن روى 

 وممن كان يهتم بمعرفة مصدر الخطأ اإلمام يحيى بن معين:  

قال ابن معين: "إنَّ حماد بن سلمة كان يخطئ ، فأردت أن أمي ِّز خطأَه من خطأ غيره، فإذا     

رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء، علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على  

لمت أن الخطأ منه ال من حماد، فأمي ِّز بين ما أخطأ  شيء عنه وقال واحد منهم بخالفهم، ع

َئ عليه"  طِّ  (157) هو بنفسه، وبين ما أُخي

حديٍث      في  حاتم  أبي  قول  ذلك  عيينة ومن  ابن  عن  الُحميديُّ  ابن  "   : رواه  من  عندي  هذا 

 " عيينة، وابن الطَّبَّاع ثبت 

 

 150/ 4، ج2الفصل في الملل واألهواء والنحل، ابن حزم، ، بيروت، دار المعرفة، ط - 153

 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أويس القرني ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(   - 154

 5/323الكبرى، البيهقي، ) حيدر آباد الدكن، الهند( جالسنن  - 155

(  الوجه التاسع عشر،  2االعتبار في الناسخ والمنسوخ، الحازمي،)دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط  - 156

 1/530، وانظر: نصب الراية للزيلعي: ج1/15ج

   1/51( المجروحين، أبو حاتم ابن حبان،) تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ( ج157)
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، وحدثنا  فقال ابن أبي حاتم: قلت أنا: حدثنا ابن المقرئ عن ابن عيينة      كما رواه الُحميديُّ

. فدلَّ    ،سعد بن محمد البيروتي قال: حدثنا حامد بن يحيى -عن ابن عيينة كما رواه الُحميديُّ

 (158) أنَّ الخطأ من ابن الطَّبَّاع" –التفاق هؤالء الثالثة

 ومن األمثلة التي يكون فيها االختالف من الشيخ: 

ٍرو، َعني َجابِّرِّ بينِّ      ثَنَا ابيُن ُعيَيينَةَ، َعني َعمي ثَنَا أَبُو نُعَييٍم، قَال: َحدَّ ما أخرجه البخاري، قال: َحدَّ

ٍد.(    --َزييٍد، َعني ابينِّ َعبَّاٍس، )أَنَّ النَّبِّيَّ   ني إِّنَاٍء َواحِّ الَنِّ مِّ  َوَمييُمونَةَ َكانَا يَغيتَسِّ

َعبيد هللا:    أَبُو  َما    قَاَل  يُح  َوالصَّحِّ َمييُمونَةَ.  َعني  َعبَّاٍس  ابينِّ  َعني  يرا :  أَخِّ يَقُوُل  ُعيَيينَةَ  ابيُن  كاَن 

َرَوى أَبُو نُعَييٍم) 
159) 

قال ابن حجر: قوله: "كان ابن عيينة" كذا رواه عنه أكثر الرواة وإنما رواه عنه كما قال     

ة أبي نعيم جريا  على قاعدة المحدثين،  أبو نعيم من سمع منه قديما، وإنما رجح البخاري رواي

الشيخ، ولرواية اآلخرين   قوة حفظ  السماع ألنه مظنة  قدم  المرجحات عندهم  ألن من جملة 

جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددا  ومالزمة لسفيان، ورجحها اإلسماعيلي  

النبي على  يطلع  ال  عباس  ابن  كون  وهو  المعنى  حيث  من  أخرى  جهة  حالة      من  في 

 (160اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها.) 

وميمونة كانا..(    عن ابن عباس: أن النبي  حاصل أن ابن عيينة روى قديما : )قلت: وال   

فاالختالف   عنه،  ثابت  وكالهما  ميمونة..(،  عن  عباس،  ابن  )عن  المتأخرون:  عنه  وروى 

نعيم عنه معتمدا  على كونه قديم السماع فيكون سماعه  منه، وإنما رجح البخاري ما رواه أبو  

 من الشيخ في حال تمام ضبطه، وهو ما رجحه البخاري 

 ب:ـريـواع الغـأن

 من المهم والمفيد تفصيل القول في أنواع الغريب، وأثر ذلك في علل الحديث    

 : الغريب من الحديث له نوعان

 :  الغريب متنا وسنداً  -1

 

   1/215( العلل البن أَبي حاتم: 158)

 235صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، حديث رقم: -159

   366/ 1فتح الباري، ابن حجر، الطبعة السلفية، ج - 160
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واحلد      انفرد صحابي  الحديث   فإذا  في  برواية  غريب  أو   ( متنا ،  غريب  أنه  عليه  يُطلق   ،

 أصل السند( وغرابة المتلن غير مؤثرة في صحة الحديث 

فإذا انفرد الصحابي بالحديث، وُروي عنه بأكثر من سند، فهذا مما اشتهر عن الصلحابي،     

 وتفرد الصحابي ال يضر

ي بروايللة الحللديث عللن الصللحابي، أو انفللرد تللابع التللابعي بروايتلله عللن وإذا انفللرد التللابع   

التابعي، وهكذا... فهذا هو "الغريب متنا  وسندا "، وعادة فإن تفرد التابعي الثقة ال يضر إال إذا 

 دلت القرائن على خطئه، وكذا تفرد تابع التابعي عن التابعي لكن احتمال الخطأ يزيد 

ة مظنة الخطأ، والخطأ من التلابعين أقلل ملن الخطلأ مملن بعلدهم، فالتفرد من غير الصحاب   

 وهكذا... والقرائن تساعد في كل ذلك

 : وله صور متعددة ،الغريب النسبي -2

أن يكون الحديث محفوظا  عن صحابي، من رواية تابعي معين أو أكثر، فيلأتي راٍو   منها -

فينفرد بروايته عن صحابي آخر لم يشتهر الحديث عنه، حيث إن المحدثين قد يستغربون 

 الحديث من طريق معينة، مع أن الحديث ثابت من طريق أو طرق أخرى

ثلم ينفلرد راٍو بروايتله علن تلابعي : أن يكون الحديث محفوظا  عن تلابعي معلين،  ومنها -

 آخر، لم يشتهر الحديث عنه.

وهو ما قال فيه الترمذي: "ورب  حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنملا يُسلتغرب لحلال   

 (161اإلسناد")

وقد لخ ص الذهبي النوعين السابقين بقوله: "والتفرد يكلون لملا انفلرد بله اللراوي إسلنادا     

 ( 162عن شيخ معين" ) ومتنا ، ويكون لما تفرد به

ومعلوم أن الراوي إذا ُشورك فلي الراويلة فإننلا نسلتدل عللى ضلبطه إذا وافلق الثقلات،     

ونستدل على خطئه إذا خالف الثقات، أما المتفرد فال سبيل لمعرفة صوابه من خطئله سلوى 

 ما يُعرف عنه من اإلتقان والحفظ

 

فما بعدها، وانظر: نزهة النظر، ابن حجر العسقالني، مكتبة طيبة،    438/ 1جشرح العلل، ابن رجب،    - 161

 1/253، ج2، فتح المغيث للسخاوي، دار اإلمام الطبري، ط 28، ص:  1ط

 43، ص:1الموقظة في علم مصطلح الحديث،الذهبي، ت: أبي غدة، دار البشائر، بيروت، ط-162
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هم: "روى ملا ال يُتللابع عليله"،  وقلولهم: وقد كان من ألفاظ تليين الراوي أو تجريحه قول   

وإن تفرد الثقة الملتقن يُعلد صلحيحا  يستنكرها النقاد، قال الذهبي: "  "له مناكير" يعني أفرادا  

غريبا ، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يُعد منكرا ، وإن إكثار اللراوي ملن األحاديلث التلي ال 

 (163ث")يوافق عليها لفظا  وإسنادا  يصي ره متروك الحدي

وينظر العلماء في حال تفرد الراوي بالحديث إلى جملة أمور يتبين من خاللها مدى إصـابة 

 المتفرد ومدى وهمه، منها:

: حيث يتفاوت الثقات في مدى ضبطهم وإتقانهم، حتى مدى ضبط وإتقان الراوي المتفرد1- 

إن بعضهم ُوصف بأنه: "جبل في الحفظ" وبعضهم قيل فيه: " كأنه مصحف" ، وبعضهم قيل 

فيه "ثقة ثبت"، وبعضهم قيل فيه: "إليه المنتهى في التثبت" ، ونحو ذلك ملن العبلارات التلي 

من الرواة إذا انفرد بحلديث يُقبلل تفلرده قيلت في كثير من الرواة المتقنين، فمثل هذا الصنف 

 عموما ويُصحح حديثه، ما لم تدل القرائن على وهمه 

ففي مسائل أبي داو عن اإلمام أحمد: إسرائيل إذا انفرد بحديث يُحتج به ؟  قال: إسلرائيل     

 (164ثبت الحديث.")

وقال الحسن الزعفراني: قلت ألحمد بن حنبل: من تابع عفانا  فلي حلديث كلذا وكلذا؟ قلال:    

 (165"وعفان يحتاج إلى أن يُتبعه أحد ؟ل ")

الشيخين البخاري ومسلما  يخرجان الحديث إن كان المتفرد وقد بي ن الحافظ ابن حجر أن        

، وذلك مثل يحيى ونه ضابطا متقنا، فهذا يخرجان لهمقال  بشرط أن يكون ثقة يُحتمل تفرده لك

 بن سعيد األنصاري

أخرجا له ما تُوبع  -لكونه غير مبرز في الحفظ   -وإن كان الراوي ثقة  لكن ال يُحتمل تفرده    

 (166عليه )

 

 5874/ 4ميزان االعتدال، الذهبي، القاهرة، دار الفكر العربي،  ج- 163

القاهرة،- 164 تيمية،  ابن  مكتبة  هللا،  عوض  طارق  ت:  داود،  أبي  رواية  أحمد  اإلمام  ،   1999مسائل 

، 1)وانظر: منهج اإلمام أحمد في إعالل الحديث، د. بشير عمر، وقف السالم الخيري، الرياض ط 311ص:

 (775ص:

 12/274بغداد: الخطيب البغدادي،) المكتبة السلفية، المدينة المنورة(  تاريخ - 165

 388هدي الساري، ابن حجر، ص: - 166
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وفي معرض كالم الحافظ ابن حجر عن الحديث المنكلر عنلد المتقلدمين قلال: "فقلد أطللق     

أحمد والنسائي وغير واحد من النقلاد لفلظ المنكلر عللى مجلرد التفلرد، لكلن حيلث ال يكلون 

 (167المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده")

قلت: وهو منهج نقاد الحديث في تصحيح األحاديث، فهم ال يلتفتون إلى تفرد أو زيادة من     

لم يكن مبرزا  في الضبط، إذا تفرد فيما حقه االشتهار، إنما يصفون رواية من للم يكلن كلذلك 

 نكرة، ويصفونها بالغرابة، أو أنه لم يتابع عليه ونحو ذلكبكونه منكر الحديث، وروايته م

ن أبلي علن أبيله، عل  ومن أمثلة ذلك: ما رواه أبو داود من حديث العالء بن عبلد اللرحمن،  

 : )إذا انتصف شعبان فال تصوموا(--قال رسول هللا قال: -رضي هللا عنه -هريرة

 (168قال أبو داود: لم يجيء به غير العالء، عن أبيه)   

وسئل عنه اإلمام أحمد فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه فلم يحدثني به، وكان يتوقاه، ثم     

 -(169)-قال اإلمام أحمد: هذا خالف األحاديث التي ُرويت عن النبي

 (170وقد حكم بنكارته أيضا  أبو زرعة الرازي)

وهذا منهم رحمهم هللا لكون العالء ليس بوزن من يُتحمل منه التفرد لمثل هذا الحديث، وقد     

يقصد   -استدل أحمد بقرينة تعزز نكارة هذا التفرد وهو كون المتن قد جاء في السنة ما يخالفه

الذي  حديث:  الجاء من حديث يدل على مشروعية الصيام بعد منتصف شعبان، مثل    بذلك ما

ال    الشيخان أخرجه    ( قال  عليه وسلم  النبي صلى هللا  أبي هريرة رضي هللا عنه: عن  عن 

يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك  

 (171اليوم () 

 

 2/674النكت على ابن الصالح، ابن حجر: ج - 167

   2337سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب في كراهية ذلك، )ت: محمد محيي الدين، دار الفكر( رقم: - 168

،  1/160، ج1رواية المروذي، ت د. وصي هللا عباس، الدار السلفية، الهند، ط  العلل ومعرفة الرجال،  - 169

 278رقم:

 2/388، ج1أسئلة البرذعي ألبي زرعة الرازي، تحقيق سعدي الهاشمي، المدينة المنورة، ط - 170

، مسلم، ي   1815صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين، رقم: - 171

 1082رقم: الصوم،
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والعالء بن عبد الرحمن من رجال مسلم، لكنله انتقلى ملن حديثله ملا للم يُسلتنكر، فلليس كلل 

 يُعد على شرط مسلم حديث رواه العالء

: أسند ابن عدي عن أبي طالب، قال: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن  ومثال آخر 

أبي الموال، قال: عبد الرحمن ال بأس به، قال: كان محبوسا في المطبق حين هزم هؤالء،  

هو    ،غيره  في االستخارة ليس يرويه أحد   يروي حديثا البن المنكدر عن جابر عن النبي  

إذا كان حديث غلط  منكر. قلت: هو ؟ قال نعم ليس ي المدينة  به، وأهل  رويه غيره ال بأس 

 (172يقولون ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس، يحيلون عليهما)

بالمنكر، وسبب      له  ثم وصفه  بالتفرد،  للحديث  بيان واضح إلعالل أحمد  المثال  وفي هذا 

ي منزلة من يُقبل منه هذا التفرد، وقد  ذلك هو تفرد عبد الرحمن هذا بحديث أصل وهو ليس ف 

 استعان أحمد بقرينة سلوك الجادة " ابن المنكدر عن جابر"  

: بمعنى أن يُعرف بطلب العلم، أو يوصف بكونه فقيهلا ، ولله رحللة ومنها: شهرته بالعلم  -2

، وتفر  للحديث، فهذا يقتضي مزيدا  من الضبط، ويقتضي مزيدا  من اإلتقان والبعد عن الوهم

ألجل العناية وكثلرة الملذاكرة، وكثلرة تكلرار ومراجعلة ملا يحفظله، والفقيله يضلبط المتلون 

ومعاني األحاديث، ومن هنا ندرك سلبب وقلوع بعلض اللرواة فلي األوهلام  بسلبب انشلغالهم 

 بالقضاء أو عمل السلطان ونحو ذلك، مثل شلريك بن عبد هللا النخعي

ئل أحمللد علن حللديث: )ملن لللم يجلد    نعلللين فليللبس الخفللين، وملن لللم يجلد إزارا  فليلللبس سلُ

 (173السراويل( فقال: ليس نجد أحدا  يرفعه غير زهير، وكان زهير من معادن العلم)

فظاهر من كالم أحمد قبوله لما تفرد به زهير، وقد قال في موضع آخلر: " حفلاظ الحلديث    

 (174ر وزائدة")أو المتثبتين في الحديث أربعة: سفيان الثوري، وشعبة وزهي

 ؟  ومنها: النظر هل هو من المكثرين أم من المقلين في الرواية -3

 

ليس   ، قلت: وقول اإلمام أحمد:  4/307(  ج3الكامل في الضعفاء، ابن عدي،) دار الفكر، بيروت، ط  - 172

 ، وهذا سبب نكارته يرويه غيره ال بأس به" يعني به : ال يرويه غيره من الثقات

 ( 243رواية المروذي) ص: -العلل ومعرفة الرجال - 173

   2/601رواية عبد هللا، ج -العلل ومعرفة الرجال - 174
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فإذا كان من المقلين، بمعنى أنه قليل الرواية، فمثل هذا يُستغرب منه أن ينفرد بحديث لم     

يروه غيره من أهل بلده أو أقرانه، ألن من كان حاله قلة الرواية فإن مروياتله إنملا تقتصلر 

األحاديث المشهورة، يشارك فيها غيلره، فكيلف يلروي حلديثا  أصلال  للم يلروه الحفلاظ على  

 المكثرون ؟ل

مثل قتادة، والزهري، وسعيد بن المسيب، والحسلن، وماللك، والليلث، أما الحافظ المكثر     

ونحوهم من الثقات األثبلات المكثلرين، فلال يُسلتغرب ملنهم وملن أمثلالهم أن ينفلرد أحلدهم 

بحديث أو أكثر، وذلك لكثرة شيوخهم وتعدد رحالتهلم، وقلوة حلافظتهم، فلإذا انفلرد أحلدهم 

 بحديث قُبل منه ولم يُعد  تفرده منكرا ، ما لم تدل القرائن على أنه قد وهم

يعني قولله )تعلال -وقد أشار مسلم إلى مبدأ قبول التفرد من الحافظ بقوله: "هذا الحرف      

يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا  يرويه فليتصدق( ال   -أقامرك

 (175ال يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد" ) عن النبي 

 يعني له تسعون رواية ينفرد بها، وال تعد شاذة أو معل ة.    

، صلاحب المعجلم (هلل  360قاسم الطبراني )المتوفَّى سنة  في ترجمة أبي ال  -وقال الذهبي    

: "ال يُنكر له التفرد في سعة ملا روى... وإللى الطبرانلي المنتهلى فلي كثلرة الحلديث -الكبير

 (176وعلوه...")

: من أين لك هذه األحاديث الغرائب -توفي على رأس المائتين –وقد ُسئل عثمان بن جبَلة      

 (177عن شعبة ؟ل قال: "كنت شريكا لشعبة، وكان يخصني بها")

: يعني مالزما له كثير الصحبة له، وهذا من دواعلي معرفلة   وقوله "كنت شريكا لشعبة"    

 أحاديث الشيخ، ومن أحاديثه التي تفرد بها عن شعبة :

 

 1647باب من حلف بالالت والعزى ..، رقم:  -كتاب األيمان والنذورصحيح مسلم،  - 175

 4579وأخرجه البخاري، في كتاب التفسير، سورة النجم، باب كان الالت رجال  يلت السويق رقم   

 9416اري، كتاب األدب، باب إذا لم يشغله اللهو.. رقم:ونقل ابن حجر كالم مسلم المذكور في فتح الب    

 2/3423ميزان االعتدال، الذهبي/   - 176

 345/ 19تهذيب الكمال ، المزي،  - 177
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ما أخرجه البخاري عن عبدان بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي     

م حيث حوصر أشرف عليهم، وقلال:" أنشلدك  -–إسحق، عن أبي عبد الرحمن، أن عثمان  

 (178هللا.... الحديث")

 (179قال الدارقطني: "تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة")   

ومعرفة الرواة المكثرون في الرواية أمر مهم لناقد الحديث، ألنه يستطيع بذلك أن يعرف     

الرواة الحفاظ الذين تدور عليهم األحاديث، ويجعلهم معيارا  للمعرفة والنقد، وقد استقرأ علماء 

الحديث من كان مكثرا من الحديث في طبقلة التلابعين، ثلم ملن كلان مكثلرا فلي طبقلة أتبلاع 

ابعين وهكلذا، لمعرفلة حفلاظ الحلديث اللذين يهتملون بروايتله وجمعله والرحللة إليله، وال الت

 يستغرب منهم التفرد 

 ( :180وأسوق إليك نماذج من أقوالهم في ذلك)   

وجدنا العلم عند أربعة الزهري، وقتادة، واألعمش، وأبي إسلحق، قال أبو داود الطيالسي "   

، وكان الزهري أعلمهم باإلسناد، وكان أبو إسحق أعلمهم قال: وكان قتادة أعلمهم باالختالف

 (181وكان عند األعمش من كل هذا..") -بحديث علي وابن مسعود، رضي هللا عنهما

وقال علي بن المديني: نظرت فإذا اإلسناد يدور على سلتة : فألهلل المدينلة ابلن شلهاب..    

مة السدوسي... ويحيى بلن كثيلر.. وألهل مكة عمرو بن دينار.. وألهل البصرة قتادة بن دعا

 وألهل  الكوفة أبو إسحق .. وسليمان بن مهران...

 ثم صار علم هؤالء الستة إلى أصحاب األصناف ممن صن ف : فألهل المدينة:    

 مالك بن أنس.. ومحمد بن إسحق بن يسار..  

 ومن أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج... وسفيان بن عيينة بن ميمون... 

ومللن أهللل البصللرة: سللعيد بللن أبللي عروبللة... حمللاد بللن سلللمة... أبللو عوانللة... شللعبة بللن 

 الحجاج... معمر بن راشد...

 

 صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا،  - 178

 477/ 5فتح الباري/  - 179

 1/58من كتاب: معرفة مدار اإلسناد، مرجع سابق، ج استفدت في هذه النقول - 180

 1/115، وتذكرة الحفاظ للذهبي، ج 2/448الجامع ألخالق الراوي ..، الخطيب البغدادي، ج- 181
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 ومن أهل الكوفة: سفيان بن سعيد الثوري...

 اعي...ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو األوز

 ومن أهل واسط: ُهشيم بن بشير..

يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريلا   هؤالء االثني عشر إلى ستة : إلى  ثم انتهى علم   

بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح ، وعبد هللا بن المبارك، وعبد الرحمن بلن مهلدي، ويحيلى 

 بن آدم

قلت: وتظهر أهمية كالم ابن المديني، من خالل إبرازه لحفاظ الحديث في كل طبقة، مملا     

يدل على استقراء تام لرواة الحديث ومقدار ما رووا، ومعرفة دقيقة بطبقاتهم الزمانيلة، فملن 

 عرف هذا راعى تفرد المكثر، وعرف من يتفرد عن المكثرين 

ه لعللل الترملذي، فقلد أنهلى شلرحه وختمله بفوائلد في شرح  وأخيراً جاء الحافظ ابن رجب  

 جليلة وقواعد كلية في نقد الحديث، فذكر أن صحة الحديث وضعفه تحصل من وجهين:

 معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم -

معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب األحاديث الصحيحة عليهم وبيلان ملراتبهم  -

الختالف، ثم قال: ) وهذا الذي يحصل ملن في الحفظ، وترجيح بعضهم على بعض عند ا

 معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث(

فذكر أصحاب المكثرين، وهم : ابن عمر، ونافع مولى ابلن عملر، وعبلد هللا بلن دينلار،      

وسعيد المقبري، والزهري، ويحيى بن كثير، وهشام بلن علروة، وابلن جلريج، وعملرو بلن 

والحسن البصلري، ومحملد بلن سليرين، وثابلت البنلاني، وقتلادة بلن دعاملة، وأيلوب   دينار،

السختياني، وشعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد، وحماد بن سللمة، والشلعبي، وأبلي إسلحق 

السللبيعي، وإبللراهيم النخعللي، وسللليمان األعمللش، ومنصللور، وسللفيان الثللوري، ومكحللول، 

 (182ويزيد بن أبي حبيب.)واألوزاعي، وبكير بن عبد هللا األشج، 

 وترتب على معرفة المكثرين الذين تدور عليه األحاديث، أمور منها: قلت: 

 قبول تفرده -

 

 551-2/467شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج- 182
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ملا للم   -إذا اختُلف عليه في سند الحديث، يُحمل األمر أن له سندان فيه، فيصح الوجهان، -

 عليهبخالف المقل، فال بد من الترجيح إذا اختلف  -تدل القرائن على خالف ذلك

 ( 183) : "وفي حديث قَتادة مثل ذا كثير، يحد ِّث بالحديث عن جماعة"قال أبو حاتم  

الحديث عنده عن   - فيكون  هري صاحب حديث  الزُّ ابن حجر: "…  أيضا  قول  ذلك  ومن 

يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إال أن يكون مثل   شيخين، وال 

هري في كثرة الحديث       (184) والشُّيوخ"الزُّ

 ؟  ومنها: هل روى المتفرد أصالً شرعياً، أم حديثاً في الشواهد والمتابعات -4

: يعني في الحلالل والحلرام المتن هل يفيد حكما في أصل شرعي فينظر الناقد في طبيعة    

، فإذ كان كذلك فهو أصل شرعي، ومثل هذا حقه لفقه، ومسائل االعتقاد، ونحو ذلكوأحكام ا

نتشار وحقه أن يرويه الثقات المبرزون المشهورون، فإذا انفرد به من ليس كذلك استنكره اال

 النقاد 

ومثال ذلك: ما رواه موسى بن هالل العبدي، عن عبيد هللا بن عمر، علن نلافع، علن ابلن    

 )من زار قبري وجبت له شفاعتي( --عمر، عن النبي

(  قال البيهقي: وسواء قال: "عبيد 186اإليمان)، والبيهقي في شعب  (185أخرجه الدارقطني)   

 هللا" أو "عبد هللا"  فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره

قلت يشير البيهقي، إلى أن بعض الحفاظ صحح كونه عن عبد هللا بن عمر العمري، وهو     

ضللعيف، وللليس عللن عبيللد هللا بللن عمللر العمللري، وهللو ثقللة ، وقللال ابللن عللدي: وعبللد هللا 

 ( 188(، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر)187أصح)

 يوعلى فرض أنه من طريق عبيد هللا الثقة، فقد مر  بك ما قال البيهق   

 

 1/236العلل ، ابن أَبي حاتم:  -183
 13/18فتح الباري، ابن حجر العسقالني،  -184

 2/278(باب المواقيت، 1الدارقطني،)ت: عبد هللا هاشم المدني، دار المعرفة، بيروت،طالسنن،  -185

 3/490( 1شعب اإليمان، البيهقي،)ت محمد السعيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-186

 6/351( 3الكامل، ابن عدي، )تحقيق: يحيى مختار، دار الفكر، بيروت، ط -187

،  3نظامية، الهند الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، طلسان الميزان: ت: دائرة المعارف ال  -188

 6/135ج
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أما المتفرد وهو موسى بن هالل، فقد روى عنه اإلمام أحمد، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال    

 (،  وقال العقيلي: ال يتابع عليه   189بأس به، وقال أبو حاتم والدارقطني: مجهول)

فهذا الراوي لو روى حديثا في الشواهد، أو حديثا  في الفضائل الحتملل حديثله التحسلين،     

  يحتمل التحسين بل يُستنكر ما روى، وذلك ألمرين:لكن هنا ال

كونه روى عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر حديثا  لم يروه غيره، وهلذا يثيلر   -1

االستغراب، ألن السند الذي روى به مشهور، فمتى روى نافع عن ابلن عملر حلديثا  وجلدت 

 ب والليث، ونحوهمالحفاظ أصحاب نافع ال يفوتهم روايته، مثل مالك وأيو

على سلاكنه   -كونه انفرد بمتن يُعد أصال  شرعيا ، وهو مشروعية قصد زيارة القبر النبوي-2

ولو ثبت مثل هذا لرواه أصحاب السنن المشهورة والمسانيد المعروفلة مثلل   -الصالة والسالم

 مسند أحمد وغيره، لهذا تجد البيهقي قد رواه وبي ن أنه منكر

  ناقد إلى موقع المتفرد في السند) اعتبار الطبقـة(:ومنها: نظر ال - 5

فإذا كان المتفرد تابعيا  روى عن صحابي، فهذا عادة  يُعد من التفرد المقبول إن كان هلذا     

التابعي ثقة، حيث إن ذلك العصر مظنلة علدم اشلتهار الحلديث، ملع مراعلاة درجلة المتفلرد 

 وحفظه وكثرة روايته

الريبلة، حيلث إن أما إن كان المتفرد فيما بعد ذلك، فهذا تفرد يثير االستغراب، ويوقع في     

الشلهرة واالنتشلار،  -عصر أتباع التابعين ومن بعلدهم-األصل في األحاديث في تلك األزمان

لكثرة التالميذ وكثرة الرحالت، وحرص الناس على تدوين العلم ونشره، فالتفرد مع كل هلذا 

ن أصلل ، وتزداد الريبة كلما بعد موقلع التفلرد عليورث ريبة فيستنكر الناقد مثل هذه الرواية

 السند 

قال الذهبي: "فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة األئمة، أطلقوا النكارةَ على ما انفرد مثُل     

ي، وقالوا: هذا منكر، فإن َرَوى أحاديَث من األفراد   ذَكِّ عثمان بن أبي شيبة، وأبي َسلَمة التَّبُوي

 (190المنكرة، َغَمُزوه وليَّنوا حديثَه، وتوقفوا في توثيقه) 

 

 6/134، لسان الميزان، ابن حجر:   (166/ 8الجرح والتعديل )  - 189

 77الموقظة، للذهبي، مرجع سايق ص: - 190
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قد بحث الحافظ ابن حجر في اختالف الروايات في حديث األعمش عن أبي وائل عن  و     

 : --ابن مسعود، قال: قال رسول هللا 

 )من مات يشرك باهلل شيئا دخل النار(، وقلت أنا: من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة  

حفص بن غياث، وكيع بن الجراح، شعبة بن الحجاج، وعبد  –الذي رواه عدد من الحفاظ     

 (191عن األعمش)  -هللا بن نمير، وغيرهم

) من مات ال يشلرك باهلل  ورواه أبو معاوية عن األعملش عن أبي وائل عن ابن مسلعود:       

 (192شيئا  دخل الجنة(، وقلت أنا: من مات يشرك باهلل شيئا  دخل النار) 

 والقلب في رواية أبي معاوية واضح، وقد انفرد بهذا اللفظ.      

 (193قال اإلسماعيلي: المحفوظ أن الذي قلبه أبو معاوية وحده)     

 (194لخبر من أبي معاوية) وقال ابن خزيمة: شعبة وابن نمير أولى بمتن ا     

بينها وبين رواية        والتوفيق  بها،  انفرد  التي  أبي معاوية  النووي توجيه رواية  وقد حاول 

 الجماعة، لكن الحافظ ابن حجر تعقبه بقوله: 

"وهذا الذي قاله محتمل بال شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه     

احتماال   لكان  مسعود  ابن  دون  إلى  بذلك  الرواة  من  راٍو  انفراد  من  يستغرب  أنه  مع  قريبا ،   

هذا   من  أولى  بمعصوم  ليس  شخص  إلى  السهو  فنسبة  فوقه،  ومن  وشيخهم  رفقته 

 (195التعسف") 

ار، لوقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن الحديث الذي رواه محمد بن إسحق عن عبد هللا بن دين    

د هللا بن دينار هذا لقال: ال أعلم أحدا روى عن عب  الرويبضة.في   --ليلن النبلس، علعن أنل

 

ن  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الجنائز ومن كان آخر كالمه ال إله إال هللا ) ت: البغا، دار اب  - 191

 164،وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، رقم: 4227،6305، 1181( رقم: 3كثير، بيروت، ط

   3176،  وأبو يعلى: رقم:425،  1/382مسند أحمد: - 192

 3/134فتح الباري:  - 193

 2/850،   2كتاب التوحيد، تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط -194

 3/134فتح الباري:  - 195
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الحديث غير محملد بلن إسلحق، للو كلان حلديث ابلن إسلحق صلحيحا  لكلان قلد رواه الثقلات 

 (196عنه.)

 فالثقات ال يفوتهم رواية حديث الثقة المشهور، خاصة إذا كان الثقة  تابعي أو تابع تابعي  

ا عبد الرحمن بن حاتم المرادي، حدثنا نُعيم بن حماد، حدثنا وقد روى الطبراني : قال: حدثن  -

عبد الوهاب الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد بين سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد 

 ) ال يؤمن أحدكم حتى يكن هواه تبعا  لما جئت به( --هللا بن عمرو، قال: قال رسول هللا

اد وتكلم فيه بعضلهم، ه، وهو ممن وثقه بعض النقذكر ابن رجب أن نعيم بن حماد تفرد ب    

تصحيُح هذا الحديث بعيٌد جدا  من وجوه، منها: أنَّه حديٌث يتفلرد بله نُعليُم بلُن   :قال ابن رجب 

وأيلن كلان أصلحاب عبلد الوهلاب الثقفلي، وأصلحاب هشلام بلن حسلان،   ...حماد الملروزي

 (197وأصحاب ابن سيرين، عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم؟)

: حديث محمد بن عبد هللا بن الحسن، عن أبي الزناد، عن األعلرج، علن ومن أمثلته أيضا  -

: )إذا سجد أحدكم فال يبلرك كملا يبلرك البعيلر، وليضلع --أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

 ( 198يديه قبل ركبتيه()

 (199قال البخاري: إن محمد بن عبد هللا لم يُتابع عليه)

ونظرة البخاري هنا نابعة من كون الراوي متأخر الطبقة، وليس للحديث أصل من روايلة    

أبي هريرة، أضف إلى ذلك أنه يتضمن حكما  في مسألة شرعية تتعلق بكيفية الصالة وهو ما 

 يستدعي النقل والشهرة  

 منزلة الراوي في شيخه:-6

 

 2792، مسألة :2/428علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 196

 جامع العلوم والحكم ، ابن رجب، الحديث الحادي واألربعون، تحقيق الدكتور ماهر ياسين  - 197

، والنسائي في الكبرى، كتاب 840، رقم:1/222أبو داود في سننه، كتاب الصالة، كيف يضع ركبتيه  - 198

 ، وإسناده صحيح، إال أن بعضهم أعله 8955، رقم:  515/ 14، مسند أحمد 2/58الصالة، 

قال البخاري بحق راوي الحديث محمد بن عبد هللا بن الحسن: لم يتابع عليه، وال أدري أسمع من أي    - 199

 ( تحقيق السيد هاشم ندوي، دار الفكر، بيروت(  814، رقم: 123/ 1الزناد أم ال. )التاريخ الكبير ج
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تله لشليخه، وشلهرته بالروايلة ينظر العلماء في مدى ضبط الراوي وحفظه، وملدى مالزم   

عنه، وما مدى إتقانه مقارنة مع باقي تالميذ الشيخ؟، وهو ملا يُعلرف بِّ "طبقلة اللراوي فلي 

فتفلرد اللراوي علن شليخه المكثلر دون بلاقي التالميلذ، أو روايتله ،  شيخه" )الطبقة العلميلة(

علله يعتقلد وهلم هلذا الحديث بزيادة لم يأتوا بها أو بسياق يخالفهم يورث ريبلة عنلد الناقلد تج

 الراوي المتفرد 

الحازمي    المرجحات -قال  أكثر مالزمة  -في معرض حديثه عن  الراويين  أحد  يكون  "أن   :

لشيخه فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على وجهه، وقد يتكاسل في بعض األوقات  

رب يوجد كثيرا   فيقتصر على البعض، أو يرويه مرسال  إلى غير ذلك من األسباب، وهذا الض

، ولهذا قدمنا يونس بن يزيد األيلي في الزهري على النعمان بن  -في حديث مالك بن أنس

للزهري،   المالزمة  كثير  كان  يونس  الزهري، ألن  الشاميين من أصحاب  راشد وغيره من 

 (200حتى كان يزامله في أسفاره، وطول الصحبة له زيادة تأثير، فيرجح به") 

(، منهج أصحاب الكتلب السلتة فلي تخلريج 201الحازمي في كتابه شروط األئمة)وقد بي ن      

أحاديث تالميذ المكثرين، وضرب لذلك مثاال ، وهلو تالميلذ الزهلري، وكلونهم عللى طبقلات 

خمس، وأن البخاري اعتمد الطبقة األولى، وهم ملن جمعلوا بلين اإلتقلان والمالزملة للشليخ، 

نهم للم الثانية، والثانية هم من اتصفوا بلالحفظ واإلتقلان، لكلوأن مسلما  اعتمد الطبقة األولى و

 ، هذه الطبقة انتقى منها البخارييالزموا الشيخ إال يسيرا  

قال: "نعلم مثال  أن أصحاب الزهري على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزي ة على التي     

و غاية مقصلد البخلاري، تليها وتفاوت، فمن كان في الطبقة األولى فهو الغاية في الصحة وه

والطبقة الثانية شاركت األولى في العدالة غير أن األولى جمعت بلين الحفلظ واإلتقلان وبلين 

طول المالزمة للزهري حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويالزمله فلي الحضلر، والطبقلة  

دون الطبقلة الثانية لم تالزم الزهري إال مدة يسيرة فللم تملارس حديثله  وكلانوا فلي اإلتقلان  

 األولى، وهم شرط مسلم...إلى آخر كالمه

 

 12، مرجع سابق، ص:االعتبار للحازمي - 200

 58-57،   ص: 1شروط األئمة الخمسة، الحازمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 201
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ويالحظ أنه جعل الزهري مثاال ، وإال فإن كل حافظ مكثر تختللف طبقلات تالميلذه، فملنهم    

من له ثالث طبقات، ومنهم من له سبع طبقات، وهكذا بحسلب كثلرتهم وتفلاوتهم فلي الحفلظ 

 والمالزمة.

 أثر في االحتجاج بحديثه إذا انفرد -ه في شيخهوهي منزلت-وهكذا فقد كان لطبقة الراوي  

 وقد نب ه اإلمام مسلم إلى جهة معرفة علة التفرد عن الشيخ المكثر فقال: 

 " فأما من تراه بعمد لمثل الزهري في جاللته، وكثرة أصلحابه الحفلاظ المتقنلين لحديثله،    

وط مشلترك، قلد نقلل وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهلل العللم مبسل

أصحابهما عنهما حديثهما على االتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهملا أو علن أحلدهما العلدد 

من الحديث مما ال يعرفه أحد ملن أصلحابهما، ولليس مملن قلد شلاركهم فلي الصلحيح، مملا 

 (202عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس")

ى أن يروي نفر ملن حفلاظ النلاس حلديثا  علن مثلل وقال في موضع آخر: "والجهة األخر   

الزهري أو غيره من األئمة بإسلناد واحلد وملتن واحلد مجتمعلون عللى روايتله فلي اإلسلناد 

والمتن، ال يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر اللذين وصلفناهم 

حكلى ملن وصلفنا ملن الحفلاظ،   بعينه، فيخالفهم في اإلسناد أو يقلب المتن فيجعله بخالف ما

وإن  -فيُعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد 

على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثلل شلعبة   -كان من الحفاظ

 ( 203وسفيان وابن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم..")

ح بلأن الثقلة إذا      وقد نقل ابن رجب كالم مسلم الذي في مقدمته، وعل ق عليه بقوله: "فصلر 

أمعن في موافقة الثقات في حديثهم، ثم تفرد عنهم بحلديث، قُبلل تفلرده بله، وحكلاه علن أهلل 

 (204العلم")

 (205)»أصحاب أبي هريرة المعروفون ليس هذا عندهم«فمن ذلك قول أحمد في حديث:     

 (206) "، لو كان هذا هكذا لحدَّث به الناس جميعا  عن سفيان هذا وهم وقال ابن معين:"       

 

 1/58مقدمة صحيح مسلم، بشرح النووي، ج- 202

 172التمييز،  ص: - 203

 1/457شرح علل الترمذي، ابن رجب،  - 204

 ( . 137( المنتخب من علل الخالل ) 205)
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 (207)" ولو كان هذا الحديث عند شعبة كان أول ما يسأل عن هذا الحديث وقال أيضا : "      

ام عن أيمن بن      ان بن تمَّ ومن شواهد الصريحة في ذلك قول أبي حاتم عن حديث رواه قُرَّ

ان، وال أراه محفوظا ، أين كان أصحاب  نابل ... قال  : » لم يروِّ هذا الحديث عن أيمن إال قُرَّ

 (208)أيمن بن نابل عن هذا الحديث«

قال ذلك وأيمن ليس بالمشهور المكثر. فكيف إذا تفرد راٍو مختلف فيه، عن مثل الزهري      

 وقَتادة ونحوهما من الحفَّاظ المكثرين  

ل زيادة الثقة مطلقا ، فقال: "وفيه نظر كثيلر، ألنله يلرد وقد تعقب الحافظ ابن حجر َمني قَبِّ     

عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه، فيرويه جماعة من الحفاظ األثبات على وجهه، ويرويه ثقة 

دونهم في الضبط واإلتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه، إما في الملتن وإملا 

سناد، فكيف تُقبل زيادته، وقلد خالفله ملن ال يغفلل ملثلهم عنهلا، لحفظهلم أو لكثلرتهم، في اإل

والسيما إن كان شيخهم ممن يُجمع حديثه، ويُعتنى بمروياته، كالزهري وأضرابه بحيث يقال: 

إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، وللو سلمعوها لرووهلا، ولملا تطلابقوا عللى تركهلا 

 (209.")هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة.ظن في والذي يغلب على ال

د واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على األخذ         وقال ابن حجر في موضع آخر: "تفرَّ

 (210) عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التَّوقف عنها" 

 :  فاظـحاب من الحـة له أصـراوي عن ثقـرد الـومنها تف -7

التفرد مريبا ، ألن الحديث لو كان محفوظلا  للرواه خاصلة أصلحابه ملن الثقلات فهنا يكون     

 الحفاظ

ئل علن حلديث أم معبلد الخزاعلي، فلي قصلة الهجلرة، ووصلفها    ومثال ذلك أن أبا حاتم سلُ

فأعله بتفرد الراوي عن الحر بن الصياح، وقلال: "الحلر بلن الصلياح ثقلة، روى   -  -للنبي

 

 ( . 1671الدوري )( تاريخ يحيى بن معين، رواية 206)

 ( .401/ 2( العلل البن أَبي حاتم )207)

 ( .296/ 1( العلل البن أَبي حاتم )208)

 2/688النكت على ابن الصالح : ج - 209

 ( وقد سبق نقله . 2/692النكت البن حجر ) -210
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بن عبيد هللا النخعي، وشريك، فلو أن هلذا الحلديث علن الحلر  عنه شعبة، والثوري، والحسن

 (211ل ")عنه، فأين كان هؤالء الحفاظ عنه؟كان أول ما يُسأل 

 وقد تجتمع في رواية عدد من القرائن السابقة، مما يؤكد نكارتها، ومن ذلك:

د هللا، علن عبيلل -بن غياث -الحدث الذي يرويه حفص   -أي لإلمام أحمد   -قال األثرم: قلت له  -

ذاك،  شرب ونحن قيام(، قال: ما أدري ماعن نافع، عن ابن عمر، ) كنا نأكل ونحن نسعى ون

ثم قال: إنما هو حديث يزيد بن ا إال من ابن أبي شيبة عن حفص... كالمنكر له، ما سمعت هذ 

 (  212عطارد.)

( وغيرهم من طريق حفص بلن 213هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وابن حبان،)   

غياث به، وقال ابن معين، لم يحدث به أحد إال حفص، وقال أبو زرعة: رواه حفلص وحلده. 

وقد بين ابن معين أن حفصا  سمع حديث عمران ابن ُحدير عن يزيد بن عطارد، فغلط وساق 

 (215قال الترمذي: ال يُعرف عن عبيد هللا إال من وجه رواية حفص)( ، و214اإلسناد المذكور)

 ( 216وقد سأل الترمذي عنه البخاري، فقال: هذا حديث فيه نظر)    

وهذا        ،ِّ ي  العرزمِّ هللاِّ  ُعبيدِّ  بنِّ  دِّ  ُمحم  عن  حفص،  عن  هو  وإنما  الرازي:  حاتم  أبو  وقال 

 (. سنادِّ يٌث ال أصل لهُ بِّهذا اإلِّ  (217حدِّ

ويزيد بن عطارد هذا، مجهول، قال فيه أبلو حلاتم : ال أعللم روى عنله غيلر عملران بلن    

 (218حدير، وليس ممن يحتج بحديثه)

 

 2/2686علل الحديث، ابن أبي حاتم : ج - 211

 8/195تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج - 212

الترمذي،- 213 رقم:    سنن  قائما ،  الشرب  النهي عن  باب  األشربة،  وابن  1880ك  وقال: صحيح غريب،   ،

، وابن حبان في صحيحه، ك األشربة، باب آداب الشرب، 3301ماجه، ك األطعمة، باب األكل قائما، رقم:

    5322رقم: 

عمر، وقف  ، وانظر: منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث، د. بشير علي  -8/189تاريخ بغداد: ج  - 214

 1السالم الخيري، الرياض، ط

 2/791علل الترمذي الكبير، ج - 215

 364علل الترمذي الكبير، رقم: - 216

 2/9علل الحديث، ابن أبي حاتم،ج - 217

 9/281( ج1الجرح والتعديل ، ابن أبي حاتم،) دار إحياء التراث، ط  - 218
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ه ابن حجر بأنه ثقة تغير حفظه في اآلخر، وانفراده بمثل هلذا قلت: حفص بن غياث، وصف  

 الحديث بهذا السند مستنكر: لما يلي:

 ، يهتم الرواة بحديث راده عن عبيد هللا، وهو ثقة حافظانف -

ال يوجد متابع للحديث، فلم يروه أحد عن ابن عمر إال نافع ولم يروه علن نلافع إال عبيلد  -

 قال أبو حاتم : "ال أصل له بهذا اإلسناد"هللا، وهذا مستغرب، ولهذا 

 تأخر طبقة حفص   -

 كونه يروي حديثا  في مسألة األكل والشرب أثناء القيام، وهو أصل ال يغفل عنه الرواة -

 مخالفة هذه الرواية للثابت من السنة، في النهي عن األكل الشرب حال القيام -

 ومن أمثلة هذه القرينة، أيضاً:

ما أخرجه النسائي في الكبرى، وابن ماجه والحاكم والبيهقي، عن ضمرة بن ربيعة، عن     

َرم     -الثوري، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر: عن النبي قال: ) من ملك ذا رحم َمحي

 (219فهو ُحر  () 

 (220ُسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: "ليس من ذا شيء، وهم ضمرة")    

الترمذي:      أهل  وقال  عند  خطأ  وهو  الحديث  هذا  على  ربيعة  بن  ضمرة  يُتابع  لم 

 (221الحديث)

 (222وقال النسائي: هذا حديث منكر، وال نعلم أحدا  رواه غير ضمرة)    

وضمرة هذا ثقة، لكنه انفرد هنا بحديث أصل عن حافظ مكثر وهو الثوري، وليس للحديث  

مع   عمر،  ابن  حديث  أو  دينار  ابن  حديث  من  عنه  أصل  يُسأل  مما  وكونه  الحديث  أهمية 

 ويُحرص عليه 

   ، القطان  ابن  الحديث  ثقة    وقد صحح  التركماني، واأللباني، على أساس أن ضمرة  وابن 

 (223فلماذا ال يُقبل تفرده عن الثوري؟ل ) 

 
النسائي،    - 219 الكبرى،  ابن ماجه،  173/ 3السنن  الحاكم،2525، رقم:844/ 2، سنن  ،  2/214، مستدرك 

 ، 10/289السنن الكبرى للبيهقي:

 1999، رقم:433رواية أبي داود، ص: -مسائل أحمد - 220

 3/646سنن الترمذي،  - 221

 3/173السنن الكبرى:   - 222
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وقد أجاب الدكتور بشير علي ذلك بقوله: "هذا صحيح لو كان الذي تفرد عنه لم يكن كثير     

تالميذ مثل الثوري، ولو كان شيخه أيضا  كذلك، أما وكٌل من ابن عمر وابن دينار  الحديث وال

والثوري، معروف بكثرة الراوية والرواة، فكيف يغيب هذا األصل عن جميع الرواة من لدن  

فال   الثوري،  تالميذ  طبقة  إلى  دينار  ابن  عن  الرواة  بطبقة  مرورا   عمر،  ابن  تالميذ  طبقة 

ربيعة الذي لم يُعرف بطول صحبته للثوري، وال بكثرة الرواية عنه،  يرويه إال ضمرة ابن  

من   األولى  الطبقة  من  يكن  ولم  وفلسطين،  دمشق  بين  هو  بينما  بالكوفة،  الثوري  كان  بل 

أصحابه مثل ابن القطان وابن مهدي ووكيع وأبي نُعيم، فما بال هذا الحديث ال يعرفه واحد  

 ( 224من هؤالء") 

 ي هذا المثال من القرائن: قلت: فقد اجتمع ف   

 تفرد ثقة ليس من الحفاظ  -

 تأخر طبقة المتفرد  -

 يتفرد عن حافظ مكثر وهو الثوري، له تالميذ حفاظ  -

 تفرد الراوي بأصل شرعي ال يغيب عن الرواة الحفاظ  -

 ليس للحديث أصل عن شيخ الثوري، وال عن شيخ شيخه وهو ابن عمر  -

 الناقد يستنكر هذه الراوية ويحكم بكون الراوي وهم فيها فلكل هذه االعتبارات الشك أن 

 ومنها أن يكون المتفرد قد خالف سنة ثابتة:   -8

-وكتبته من أصله  -نا أحمد بن األزهر  -708، صحيح ابن خزيمة  4382مسند أحمد:   -1   
حدثنا أبي، عن بن إسحاق، قال: وحدثني عن تشهد رسول هللا في وسط الصالة وفي آخرها  

عن أبيه قال: وكنا نحفظه عن عبد هللا بن مسعود    ،رحمن بن األسود بن يزيد النخعيعبد ال
إياه قال فكان  كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمه  

اليسرى:    -يقول  التحيات هلل والصلوات  )إذا جلس في وسط الصالة وفي آخرها على وركه 
أيها النبي ورحمة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين    والطيبات السالم عليك

 ( أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 
القطان،    - 223 ابن  واإليهام،  الوهم  للبيهقي،  5/15بيان  الكبرى  السنن  بهامش  النقي  الجوهر   ،10/290   ،

 6/170إرواء الغليل ، األلباني، ج

 1031منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث، د. بشير علي، مرجع سابق، ص:- 224
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قال: ثم إذا كان في وسط الصالة نهض حين يفر  من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد      
 تشهده بما شاء هللا أن يدعو ثم يسلم 

ب    تفرد  الحديث  في  هذا  التورك  قوله:  في  منكر،  المتن  لكن  وهو صدوق،  إسحق،  ابن  ه 
التشهد   في  يكون  التورك  أن  الصحيحين،  في  أخرى  أحاديث  في  الثابت  الصالة، ألن  وسط 

 ( 225)األخير، فتفرد ابن إسحق بمثل هذا المتن يُعد من التفرد المعلول

لِّ اليقَطَّاُن بِّبَغيَدادَ   قال البيهيقي:   -19910  -2 بََرنَا أَبُو اليُحَسيينِّ بيُن اليفَضي ِّ بيُن    ،أَخي بََرنَا َعبيُد َّللاَّ أَخي
تَُوييهِّ  يُل بيُن َعيَّاٍش   ،َحدَّثَنَا يَعيقُوُب بيُن ُسفييَانَ   ،َجعيفَرِّ بينِّ ُدُرسي َماعِّ ثَنَا أَبُو الييََمانِّ َحدَّثَنَا إِّسي َعني    ،َحدَّ

َضمِّ بينِّ  َعةَ َضمي ٍد اليُحبيَرانِّى ِّ  ،َعني ُشَرييحِّ بينِّ ُعبَييدٍ  ،ُزري بيٍل :    ،َعني أَبِّى َراشِّ َمنِّ بينِّ شِّ حي َعني َعبيدِّ الرَّ
ِّ.  -صلى هللا عليه وسلم-أَنَّ النَّبِّىَّ )  ( نََهى َعني أَكيلِّ الضَّب 

يُل بيُن َعيَّاٍش َولَييسَ      َماعِّ ُد بِّهِّ إِّسي ٍة َوَما َمَضى فِّى إِّبَاَحتِّهِّ أََصحُّ  قال البيهقي: َوَهذَا يَنيفَرِّ  بُِّحجَّ
نيهُ  لَُم.   ،مِّ ُ أَعي  َوَّللاَّ

 رد:ـة التفـي كراهـقاد فـوص النـنص

أحس نقاد الحديث بخطورة التفرد من الراوي حتلى للو كلان ثقلة، فهلو يحتلاج إللى يقظلة    

ومعرفة لما هو محفوظ منه وما هو مستنكر، وقد عد  الناقد الحديث الغريب شرَّ العلم وحذروا 

 منه، ألن األصل في العلم الشهرة واالنتشار:

 قال اإلمام مالك: "شر العلم الغريب"    

 المبارك: العلم ما يجيئك من هاهنا ومن هاهنا. وقال ابن   

 (226وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الكالم وغريب الحديث )   

رف وإال     وقال يزيد بن أبي حبيب: "إذا سمعت الحديث فانشده كملا تُنشلد الضلالة، فلإن علُ

 (227فدعه" )

وجاء عن أحمد بن حنبل: "إذا سمعت أصحاب الحديث يقوللون هلذا الحلديث غريلب، أو     

فائدة، فاعلم أنه خطأ أو دخل حلديث فلي حلديث، أو خطلأ ملن المحلدث، أو حلديث لليس لله 

 ان قد روى شعبة وسفيان..."إسناد، وإن ك

 

 5816، رقم: 12/697الضعيفة:  - 225

المنورة،    الكفاية  - 226 المدينة  العلمية،  المكتبة  وزميله،  السورقي  عبد هللا  أبي  تحقيق  البغدادي،)  للخطيب 

 1/208، شرح علل الترمذي، ابن رجب، )مرجع سابق(ج141( ص:1ط

 1/413رسالة أبي داود ألهل مكة،  ونقله ابن رجب في شرح العلل، ج - 227
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 (228وقال: ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء)   

وقد نقل الحافظ ابن رجب كالما للخطيب البغدادي حول اهتمام بعض طلبلة الحلديث فلي     

ييزهم، وأن زمانه بكتابة األحاديث الغرائب لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان تم

هذا خالف ما كان عليه األئمة من المحدثين واألعالم من أسالفنا الماضين، ثم عل ق على ذلك 

 قائال :

"وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا  ممن ينتسب إلى الحلديث ال يعتنلي باألصلول    

، ومعلاجم الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني باألجزاء الغريبة، وبمثلل "مسلند البلزار"

 (229الطبراني أو "أفراد الدارقطني"، وهي مجمع الغرائب والمناكير)

 أمثلـة على التفـرد:

روى أبو داود والترمذي والحاكم عن قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي   -1

كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ) - -حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن النبي

 (230).(ر.زيغ الشمس صل ى الظهر والعصر جميعا  ثم سا

بة وحده.) يعني من حديث الليلث علن يزيلد، علن قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إال قتي   

 أبي الطفيل به..  حيث إن المحفوظ أنه من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل به(

وقال الترملذي: "حلديث حسلن غريلب، تفلرد بله قتيبلة، ال نعلرف أحلدا رواه علن الليلث    

 (231) غيره

والمتن، ال نعرف له علة نعللله قال الحاكم: "هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ اإلسناد   

بها.. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، وال وجدنا هذا المتن بهلذه 

 

   408/ 1، شرح علل الترمذي،ج  142-141الكفاية للخطيب، ص:  - 228

 409/ 1المرجع السابق، ج - 229

ط  - 230 بيروت،  العربي،  الكتاب  السجستاني،)دار  داود  أبو  بين 1السنن،  الجمع  باب  الصالة،  كتاب    )

 1/468،  ج1210الصالتين، حديث رقم: 

إحي  - 231 دار  وآخرون،  شاكر  أحمد  تحقيق   ( الترمذي،  طالسنن،  بيروت،  العربي،  التراث  كتاب 1اء   )

 554، حديث رقم: 2/438الصالة، باب الجمع بين الصالتين، ج
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السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي 

 (232شاذ")الطفيل، وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل، فقلنا: الحديث 

وهو أصل شرعي في مسألة جمع  –برواية هذا الحديث   -وهو ثقة  –قلت: إن انفراد قتيبة      

عن الليث بن سعد، وهو إمام حافظ كثير التالميذ، يتوقع أن ينتشر عنه مثل  -التقديم في السفر

هذا الحديث فيرويه عدد من تالميذه، فلما لم يكن هذا كان ذلك كافيا  فلي إعلالل هلذا الحلديث 

 تفرد بال

وقد احتف بذلك قرينة تؤكد هذه العلة، وهو ما أشار إليه الحاكم بقوله: "لم نجد ليزيلد بلن     

أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية ، وال وجدنا هذا المتن بهذه السياقة علن أحلد ملن أصلحاب 

 أبي الطفيل..."

 ويقصد الحاكم هنا أمرين:   

األمر األول: أن يزيد بن أبي حبيب ليس معهودا  عنه أن يروي عن أبي الطفيل، فهذه هي    

 الرواية الوحيدة التي رواها عنه، ومثل هذا يورث الريبة واالستنكار

 -بالسلياق الملذكور-األمر الثاني: تفرد يزيد بالرواية عن أبي الطفيل في مثل هلذا الحلديث    

 بي الطفيل بروايته عن معاذ بن جبل أيضا  الذي حقه االنتشار، وتفرد أ

 وقد يسأل سائل ويقول: فكيف روى قتيبة وهو ثقة مثل هذا الحديث وانفرد به؟ل   

والجواب: إن العلماء في مثل هذه الحالة يتوقعون أن الخطأ إنملا جلاء ملن جهلة الطبيعلة     

فلي حلديث، أو ألن   بسبب دخلول حلديث   -ولو على سبيل الندرة  -البشرية، حيث يهم الراوي

أحدا  ممن يصحب الراوي استغفله فأدخل الحديث في كتابه من حيث ال يدري، ونحو ذلك من 

األسباب التي قد يُؤتى منها المتفرد بالحديث، ومن هنا تأتي قيمة المتابعات والشلواهد، حيلث 

 يطمئن الناقد أن الحديث محفوظ مشهور.

صلالح بلن حفصلويه النيسلابوري، أنله قلال:  ( عن ابلن خزيملة علن233وقد روى الحاكم)   

سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبلت علن الليلث بلن 

 

 120معرفة علوم الحديث: - 232

 الموضع السابق  - 233
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سعد حديث يزيلد بلن أبلي حبيلب علن أبلي الطفيلل ؟  فقلال: كتبتله ملع خاللد الملدائني. قلال 

 البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل األحاديث على الشيوخ.

أعله أبو حاتم الرازي أيضا ، فقال: "ال أعرفه من حديث يزيد، واللذي عنلدي أنله   والحديث   

 (234دخل له حديث في حديث)

وأعله الدارقطني فقال: كذلك حدث به جماعة من الرفعاء علن قتيبلة، ورواه المفضلل بلن    

فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبيلر، علن أبلي الطفيلل، علن معلاذ، بهلذه 

 (235لقصة بعينها، وهو أشبه بالصواب")ا

قال الترمذي: "والمعروف عنلد أهلل العللم حلديث معلاذ ملن حلديث أبلي الزبيلر علن أبلي   

جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغلرب   -  -الطفيل، عن معاذ: ) أن النبي

 والعشاء(

 يد عن أبي الطفيلفالمعروف هو حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل، وليس حديث يز   

ثم إن الحديث أخرجله الشليخان ملن طريلق مفضلل بلن فضلالة والليلث، علن ُعقيلل علن    

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقلت العصلر  كان النبيالزهري عن أنس: )

 (236()ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب 

 ، بل فيه أنه يصلي الظهر فقط ثم يرتحلفليس فيه ذكر جمع التقديم   

فنلحظ أن الشيخين استبعدا الرواية المعلولة، مع أن إسنادها ظاهره الصحة، مما ينبه على    

 أهمية االلتفات إلى علل التفرد وعدم االغترار بظواهر األسانيد 

رجاله كلهم ثقات رجلال الشليخين، وقلد  : "-رحمه هللا-ولهذا فإن قول الشيخ ناصر األلباني  

 (237")...صححه ابن القيم وغيره، وأعله الحاكم وغيره بما ال يقدح فيه

 
 245، مسألة رقم:1/91علل الحديث، ابن أبي حاتم، - 234
 42/ 6العلل الواردة للدارقطني،  - 235
رقم:- 236 العصر،  إلى  الظهر  يؤخر  باب  الصالة،  تقصير  البخاري،  في  1111صحيح  مسلم،  وصحيح   ،

 صالة المسافرين 

 1/263هل/ 1405، 4سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط - 237
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ال يستقيم مع قواعد النقد العلمي ومنهج نقاد الحلديث، إلغفالله ملا تقلدم ملن قلرائن العللة،    

وإعلالل   وكان ينبغي أن يلتفت إلى إعلراض الشليخين عنله ملع أن رجالله رجلال الشليخين،

 الحاكم له مع تساهله

ياث، مثال آخر  -2 : قال حنبل: حدثني أبو عبلد هللا، ثنا عبد هللا بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غِّ

: - –عن األعمش، عن أبي إسحق، عن أبي األحوص، عن عبد هللا، قال: قال رسللول هللا 

قيلل: وملن الغربلاء؟ قلال:   ) إن اإلسالم بدأ غريبا ، وسيعود غريبا  كما بدأ، فطوبى للغربلاء،

اع من القبائل.(  النز 

 57المنتخب من العلل للخالل، ابن قدامة المقدسي،  ص:(238قال أحمد: هذا حديث منكر)   

وقللال البخللاري: ال أعلللم أحللدا  روى هللذا الحللديث غيللر حفللص بللن غيللاث، وهللو حللديث    

 338العلل الكبير، الترمذي،  ص:(239حسن)

قال طارق عوض هللا: "ووجه إنكار اإلمام أحمد لهذا الحديلث هو تفرد حفص بن غياث به     

ابه كلأبي عن األعمش عن سائر أصحابه، وهذا مملا ال يُحتملل ، فإنله لليس ملن كبلار أصلح

معاوية والثوري وشعبة، بل قد تكلم اإلمام أحمد نفسه فلي روايتله عنله ألن حفظله كلان فيله 

شيء، على أنه لو َسلِّم من تلك العلة، وظهر حفظ حفص بن غياث له، لما احتمل أيضا تفلرد 

األعمش به عن أبي إسحق،... ولو سلم أيضا من هذه العلة لملا سللم ملن عنعنلة أبلي إسلحق 

ه، وبهذا أعله األلباني في الصحيحة، إال أن العلة على التحقيق من تفرد حفص، كما واختالط

يشير إلى ذلك كالم من سبق من األئمة، فلم يصلح ملن حلديث األعملش وال ملن حلديث ملن 

 (240فوقه")

قلت: وهو كالم دقيق ومسدد، وفيه بيان واضح لعلة التفرد، ونرى هنا أن التفرد جاء فلي     

، وهي قرينة قوية تدل عللى حصلول اللوهم فلي روايلة هلذا الحلديث علن ابلن طبقة متأخرة

مسعود، مع العلم أن الحديث محفوظ ملن روايلة أبلي هريلرة وملن روايلة ابلن عملر، حيلث 

 

 57، ص:1الراية، طالمنتخب من العلل للخالل، ابن قدامة المقدسي، ت طارق عوض هللا، دار   -238

   338العلل الكبير، الترمذي،  ص:  - 239

 ) الحاشية(58المنتخب من العلل للخالل، ص: - 240
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صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بدأ اإٍلسالم غريبا ،    -(241أخرجه عنهما مسلم في صحيحه)

 389،390رقم :

قاد ومنهجهم حيث ينظرون في الحكم على الروايلات إللى روايلة كلل وهنا تأكيد لكالم الن    

ل ملن حديث أبلي هريلرة وابلن عملر، لكنله ُمعلَ   صحابي على حدة، فهنا الحديث صحيح من

 حديث ابن مسعود 

مثال آخر: روى أبلو داود والنسلائي والترملذي وأحملد فلي مسلنده ملن طريلق بشلر بلن   -3 

المفضل، حدثنا بُرد بن سنان، عن الزهري عن عروة بن الزبير، علن عائشلة، قاللت: )كلان 

يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاسلتفتحت فمشلى ففلتح للي ثلم رجلع إللى   -  -رسول هللا

 (242()لةبمصاله، وذكر أن الباب كان في الق

 قال الترمذي: حسن غريب     

والسند رجاله ثقات، والزهري عن عروة عن عائشة، على شرط الصحيح، لكن تفرد بُرد      

بن سنان عن حلافظ مثلل الزهلري، بروايلة حلديث فلي حكلم شلرعي يتعللق بالصلالة، أملر 

بع برد على هذا مستغرب، إذ إن الزهري له تالميذ كثر، وأكثر لصوقا  به من برد، فلما لم يُتا

 دل على أنه ليس بثابت عن الزهري

 - -وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: لم يرو هذا الحديث أحد علن النبلي   

غيلر بلرد، وهللو حلديث منكلر، للليس يحتملل الزهلري مثللل هلذا الحلديث، وكللان بلرد يللرى 

 (243القدر)

ن الحديث لو كان محفوظلا  الشلتهر علن قوله: "ليس يحتمل الزهري مثل هذا" يقصد به أ    

 ، لذلك قال عنه: "منكر"الزهري، فال يسو  تفرد مثل برد بذلك عنه

 

 390،389صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بدأ اإٍلسالم غريبا ،  رقم : - 241

العمل في الصالة، رقم:  - 242 الترمذي، كتاب  346/ 1، ج923سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب  ، جامع 

، سنن النسائي، كتاب الصالة، باب المشي أمام القبلة،  2/497، 601ة، باب ما يجوز من المشي، رقم:الصال

 31/ 6، مسند أحمد: ج1206رقم: 

 1/164علل الحديث، ابن أبي حاتم،   - 243



112 

 

: )   -روى حماد األبح  عن الزهري، عن سعيد المقبري، علن أبلي هريلرة، علن النبلي  -4

 ثم برهة بالرأي( --تعمل هذه األمة برهة بكتاب هللا، ثم برهة بسنة رسول هللا

يث انفرد به حماد األبح وهو ثقة، لكن تفرده عن الزهري وهو حافظ مشلهور لله هذا الحد    

تالميذ كثر يثير الريبلة واالسلتنكار حيلث إنله ال يحتملل التفلرد بمثلل هلذا الحلديث، للذا فقلد 

 (244استنكره جدا  اإلمام أحمد عندما سأله عنه ابنه عبد هللا)

ٍم،  وسألُت أَبِّي َعني     442/ 2  -5-2834 ، َعني أَبِّي َحازِّ يٍث َرَواهُ ابيُن فَُضييٍل، َعنِّ األَعيَمشِّ َحدِّ
 ). لِّ  َعني أَبِّي ُهَرييَرةَ قَاَل: )نََهى َرُسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم َعني ثََمنِّ اليَكليبِّ، َوَعسيبِّ اليفَحي

ٍم، َعني أَبِّ     ، َعني أَبِّي َحازِّ ه َعنِّ األَعيَمشِّ وِّ َشى  قَاَل أَبِّي: لَمي يَري ي ُهَرييَرةَ َغييُر ابينِّ فَُضييٍل، َوأَخي
ِّ صلى هللا عليه وسلم.   أَنَّهُ أََراَد أَبَا ُسفييَاَن، َعني َجابٍِّر ، َعنِّ النَّبِّي 

وروى أبو سفيان عن جابر: )نهى رسول هللا  قال:   قلت يشير أبو حاتم إلى ما أسنده العقيلي:   
( حدثناه على بن عبد العزيز، قال حدثنا الحسن  صلى هللا عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور

بن الربيع، قال حدثنا حفص بن غياث، عن األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.  وهذا إسناد  
 (245) صالح 

حدثنا علي بن محمد بن طرف، قاال حدثنا    -  2160رواية ابن فضيل أخرجها ابن ماجه:    
أبي هريرة قال: )نهى رسول هللا صلى  محمد بن فضيل، حدثنا األعمش، عن أبي حازم، عن  

 هللا عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل( 

 

  

 

 157المنتخب من العلل للخالل، مرجع سابق، ص: - 244

 : 220/ 2الضعفاء الكبير، العقيلي:  - 245
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 المطلب الثاني: اإلعالل بالمخالفة : 

 :عند االختالف فإن النقاد يلجئون إلى ترجيح   

 رواية األحفظ      

 أو األكثر عددا        

 أو كالهما، مع االستعانة بالقرائن إن وجدت        

 والترجيح بالحفظ أو بالكثرة  قاعدتان اعتمدهما النقاد:   

 ألن األحفظ أولى بالقبول بسبب ما عنده من مزيد الضبط واإلتقان  -

وكذا الجماعة أولى بالضبط من الواحد الحتملال السلهو ملن الواحلد واسلتبعاد ذللك ملن   -

   رواية الجماعة 

قاعدتا الترجيح لدى النقاد، وغير ذلك إنما هي قرائن تعزز روايلة األحفلظ   هما  فهاتان     

 أو األكثر، وتبصر بموضع الخلل، وتنبه العارف بهذا الشأن بسبب الخطأ 

 ألئمة في ترجيح األحفظ أو األكثر عند اختالف:فمن نصوص ا   

قال اإلمام الشافعي رحمه هللا: "إنما يغلط الرجلل بخلالف ملن هلو أحفلظ منله، أو يلأتي   -1

 (246بشيء في الحديث يَشَرُكه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد")

 قلت: وقوله : "يشركه فيه.." أي في أصل الحديث     

: أي من لم يزد فيه ما زاده هو، بمعنى أنه خلالف  "من لم يحفظ منه ما حفظ..."وقوله:      

 بذكر الزيادة في الحديث، والجماعة لم يزيدوا ما زاد 

ادة متلى قال العالئي معلقا  على كالم الشافعي: "وفلي ذللك إشلارة ظلاهرة إللى أن الزيل     

تضمنت مخالفة األحفظ أو األكثر عددا  أنها تكون مردودة، ولم يفرق بين بلوغهم إلى حلد 

 (247يمتنع عليهم الغفلة والذهول وبين غيره، بل مطلق األكثرية والزيادة في الحفظ")

وقال الشافعي: "وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعللم الحلديث، بطلبله وسلماعه   -2

العم، وذوي الرحم والصديق، وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كلان هكلذا من األب و

 

 219، ص:1اختالف الحديث للشافعي،ت: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 246

 218، ص:1نظم الفرائد.. ، العالئي، تحقيق بدر عبد هللا، دار ابن الجوزي، الدمام، ط- 247
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كان مقدما  في الحفظ، إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يُقبل حديثه ممن خالفه من أهل 

 (248التقصير عنه")

قال أبو داود: سمعت أحمد وقد ذكرت له ما زاد هشيم في حديث عبيد بن عمير عن عمر   -3

 (249يحيى أحفظ من هشيم) :فقال .المفقود على يحيى بن سعيد في 

 (250همام عندي أحفظ من أيوب أبي العالء) :وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال   

ئل الللدارقطني -4  عللن الحللديث إذا اختلللف فيلله الثقللات، مثللل أن يللروي الثللوري حللديثا   وسلُ

حيح؟  فقلال: "يُنظلر ملا اجتملع عليله ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهملا صل

ثقتان يُحكم بصحته، أو جاء بلفظٍة زائدةٍ متقٌن يُقبُل منه تلك الزيادة، ويُحكم ألكثرهم حفظلا  

 (251وثبتا  على من دونه")

ويُحكم ألكثرهم حفظا  وثبتا  على من دونه" فإنه صريح في ترجيح وموضع الشاهد قوله: "   

رواية األحفظ، وما قبله من كالمه صريح في ترجيح رواية األكثر، وإطلالق الكلالم يفيلد أن 

 ذلك قاعدة لدى المحدثين.

وُسئِّل الدارقطني عن حديث األسود بن يزيد، عن عمر: )ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول   

 ثم قال: لها السكنى والنفقة.(  -يعني فاطمة بنت قيس-امرأة 

من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، عن عمار بن    وهو أحفظ كذلك رواه يحيى بن آدم،  :  قال 

 رزيق، عن أبي إسحاق، عن األسود، عن عمر. 

 (252لم يقل فيه وسنة نبينا، وهو الصواب )     

الحديثين على اآلخر: الوجه األول: كثرة العدد في أحلد قال الحازمي: فمما يُرجح به أحد    -5

ُب مما يوجب العلم وهو التواتر") الجانبين، وهي مؤثرة في باب الراوية ألنها تُقَر ِّ
253) 

 

 382ص: دار الكتب العلمية، بيروت، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، - 248

 526حنبل، ت د. زياد محمد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة: رقم: سؤاالت أبي داود ألحمد بن - 249

 310، رقم: 1سؤاالت األجري أبا داود السجستاني، ت: محمد العمري، الجامعة اإلسالمية، ط -250

الرياض، ص:    سؤاالت  - 251 العلوم  دار  آتش،  سليمان  د.  ت:  والتعديل،  الجرح  في  للدارقطني،  السلمي 

 435، رقم  364

 2/141، ج1العلل  الواردة، الدارقطني، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن، ط  - 252

 11، ص: 1966الحازمي، تحقيق راتب حكمي، حمص، ،االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار - 253
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وذكر أيضا   الوجه الثاني من أوجه الترجيح: أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ، فإذا       

أبي   بن  وشعيب  أنس  بن  مالك  قول  اختلف  الراجح  كان  حديث،  في  الزهري  في  حمزة، 

إتقانه وحفظه،   مالكا  في  يوازي  أنه ال  ثقة، غير  وإن كان حافظا   فإن شعيبا   قال:"  مالك، 

 (254ومن اعتبر حديثهما وجد بينهما بونا  بعيدا ") 

واة ألحد الخبرين، ألن الغلط عنهم والسَّهو أبعد، و  -5 ح بكثرة الرُّ هو  وقال الخطيب: "ويرجَّ

إلى األقل ِّ أَقرب"
 (255) 

وقال العالئي: مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن، وعند االختالف فيما هو مقتٍض    -6

لصحة الحديث أو تعليله يُرجع إلى قول األكثر عددا  لبعدهم عن الغلط والسهو، وذلك عند  

فإلى قول األحفظ  العدد  تفارقوا واستوى  إتقانا ،    التساوي في الحفظ واإلتقان، فإن  واألكثر 

 (256) وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث 

"وهذه قاعدة.." يؤكد أنهلا ليسلت قرينلة، إذ القرينلة غيلر مطلردة، وقلد   -رحمه هللا-وقوله   

 تكون مؤثرة وغير مؤثرة، وقد يختلف النقاد في اعتبارها أو إلغائها، بخالف القاعدة

أو    -7 وقفه  أو  بإسناد،  الثَّبت  رواه  قد  الحديث  كان  "وإن  الذهبي:  ورفقاؤه  وقال  أرسله، 

 (257) ، فالعبرة بما اجتمع عليه الث ِّقات، فالواحد قد يغلط..."ونهاألثبات يخالف 

:"والعلدد الكثيلر أوللى   -فلي معلرض ترجيحله للبعض الروايلات   -وقال الحافظ بن حجر  -8

 (258بالحفظ من واحد")

وقال: في موضع آخر: "إذا روى الضابط الصدوق شيئا  فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر   -9

 (259روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهو شاذ")عددا  بخالف ما 

 رحمهم هللا تعالى فهذا كالم العارفين بهذا الشأن    

 
 11المرجع السابق: ص:  - 254

  476الكفاية )مرجع سابق( ص -255

 201نظم الفرائد، مرجع سابق، ص:- 256

 52الموقظة : ص  -257

 425/ 2، ج 2فتح الباري، ت: محب الدين الخطيب، دار الريان، القاهرة، ط  - 258

 404هدي الساري، ص:  - 259
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ملن الكلالم حلول   ا  في كتب الجرح والتعديل وكتلب السلؤاالت، وكتلب العللل، كثيلر  وتجد    

لفلوا عللى م منهم على غيلره إذا اختى بعضهم في الحفظ واإلتقان، ومن يُقد  تفضيل الراوة عل

الشيخ في إسناد الحديث أو متنه، وجعلوا تالميذ الراوي المكثر على طبقات بحسلب صلفاتهم 

 من الضبط والمالزمة للشيخ، من أجل الترجيح بينهم عند االختالف 

 ُسئل الدارقطني عن أثبت أصحاب قتادة فقال: شعبة وسعيد بن هشام.  -  

ك وسلليمان بلن نصاري، فقال: الثلوري وماللعن أثبت أصحاب يحيى بن سعيد األوُسئل    -  

 بالل، ويحيى القطان

عن أثبت أصحاب الزهري، فقال: مالك وشعيب بن أبي حمزة وابن عيينة ويونس سئل  و -    

 بن يزيد وعقيل والُزبيدي، ... 

 (260)ن عمر، ومالك وأيوب السختياني..وعن أُثبت أصحاب نافع، فقال: عبيد هللا ب -   

 :اإلعالل بالمخالفة أمثلة على

 أوالً : أمثلة على ترجيح رواية األكثر

قال األثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو، أتذهب إليه؟ قال نعم،    -1

أذهب إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قص ر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم ابن  

 (261) عجالن وعبد العزيز بن أبي سلمة. 

ني، عن جندب بن عبد هللا عن النبي  -2 قال: ) اقرءوا القرآن ما   -  -روى أبو عمران الَجوي

 (262ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا عنه()

ة أصحاب أبي عمران الَجوني، هذا الحديث من رواية ُجنلدب، ومملن رواه    هكذا روى عام 

 عنه: همام بن يحيى، حماد بن زيد، هارون بن موسى، حماد بن سلمة، شعبة، وغيرهم

عن عبلد هللا بلن الصلامت،  ،وخالفهم عبد هللا بن عون بن أرطبان، فرواه عن أبي عمران   

 (263وله)عن عمر بن الخطاب، من ق

 

 14سؤاالت أبي عبد هللا بن بكير وغيره ألبي الحسن الدارقطني، ص:- 260

 25/ 5التمهيد، ابن عبد البر، ج- 261

 6948، مسلم في صحيحه، رقم 5060صحيح البخاري، فضائل القرآن، رقم:- 262

 8099، رقم: 34/ 5، وأخرجه النسائي في الكبرى،5061علقه البخاري،  الموضع السابق، رقم: -263
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 (264رجح النقاد رواية الجماعة، وقال البخاري في صحيحه وُجندب أصح وأكثر.)   

قال الحافظ ابن حجر، أي أصح إٍسنادا  وأكثر طرقا ، وهو كما قال، فإن الجلم  الغفيلر رووه    

 (266)(265وأما رواية ابن عون فشاذ ة لم يُتابع عليها) .عن أبي عمران عن جندب.

ني عن حديلث رواه حسين بن علي الُجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن عاصم ُسئل الدارقط  -3

: )قللام فينلا --بن أبي النجلود، عن أبي صالح، عن أبلي هريلرة، علن أبلي بكلر الصديللق

كقيامي فيكم فقال: "إن الناس لم يُعطلوا شليئا هلو أفضلل ملن العفلو والعافيلة،   رسلول هللا  

 فسلوهما هللا(

 فقال: تفرد به زائدة، ولم يُتابع حسين بن علي  على ذكر أبي هريرة في إسناده   

 عن أبي بكر -ورواه شيبان عن األعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي   

ورواه أبو معاوية وغيره عن األعمش، عن أبي صالح مرسال عن أبي بكر، والمرسل هو    

 (267المحفوظ)

ح الدارقط     ني هنا الرواية المرسلة، وذلك ألن من رواها أكثلر علددا، وقلد أشلار قلت: رج 

 إلى ذلك بقوله: "ورواه أو بمعاوية وغيره عن األعمش..." 

 وهناك قرينتان تؤكدان رواية اإلرسال:    

، وهلو األعملشالقرينة األولى: أن أبا معاوية من المشلهورين والمعلروفين بالروايلة علن    

 فهذا يؤكد كون الرواية مرسلةأعرف الناس بحديثه، 

القرينة الثانية: أن أبا صالح مشلهور بالروايلة علن أبلي هريلرة، فملن المتوقلع أن يخطلئ    

 الراوي عنه ويذكر أبا هريرة سلوكا  للجادة

روى سعيد بن المسيب، وأبو سللمة بلن عبلد اللرحمن، وأبلو صلالح، ومحملد بلن زيلاد،   -4

قلال: )العجملاء  --علن أبلي هريلرة، علن النبلي ومحمد بن سليرين، واألعلرج، وغيلرهم،

كاز الخمس() ُجرحها ُجبار، والبِّئر ُجبار، والمعدن ُجبار، وفي الرِّ
268) 

 
آَن َما ائيتَلَفَتي َعلَييهِّ قُلُوبُُكمي ، رقم:  - 264    5061في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب اقيَرُءوا اليقُري

 2/721فتح الباري، ج -265

 1/186استفدت هذا المثال من كتاب: قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ.. نادر بن السنوسي، ج-266

   233/ 1العلل الواردة للدارقطني، ج- 267
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والنلار ورواه معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة : وفيه: ) العجماء جرحها جبلار،    

 (269، والمعدن جبار....( )جبار

 فانفرد بقوله: ) النار جبار( بدل ) البئر جبار(، مخالفا  المذكور من ثقات التابعين   

وقد حكم عدد من الحفاظ على رواية معملر بلالغلط، لمخالفتله سلائر الحفلاظ، وبينلوا أنهلا    

 مصحفة من "البئر"

 (270قال ابن معين: أصله :"البير جبار" ولكنه صحفه معمر)    

، أهلل الليمن يكتبلون النلار: "النيلر"وروى الدارقطني بإسناده عن أحمد بن حنبلل، قلال:      

 (271ويكتبون البير يعني مثل ذلك، وإنما لُق ِّن عبد الرزاق: "النار جبار")

وأهل صلنعاء يكتبلون النلار باليلاء عللى  ونقل الدراقطني عن أحمد: "إنما هو البئر جبار،   

 (272اإلمالة على لفظهم، فصحفوا على عبد الرزاق البئر بالنار، والصحيح: البئر")

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد ما قاله ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريلرة عللى    

ث أن يعملد إللى ذكر البئر دون النلار، وقلد ذكلر مسللم أن عالملة المنكلر فلي حلديث المحلد 

 (273مشهور بكثرة الحديث واألصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم ، وهذا من ذاك)

، (274)وقد بين العلماء أن عبد الرزاق قد توبع في روايته، كما هو عند أبي داود فلي سلننه   

وأيضا فإن معمر ثبت عنه أنه شك في صحة الكلمة، حيلث جلاء عنله أنله قلال: " ال أراه إال 

 

جبار..،   -268 المعدن  باب  الديات،  كتاب  البخاري،  جرح 6912صحيح  باب  الحدود،  كتاب  ومسلم،   ،

 ، وغيرهما عن ابن المسيب، وأبي سلمة، وأبي صالح، ومحمد بن زياد4566  -4562العجماء، رقم:

 ، وغيرهم، عن محمد بن سيرين2/228، وأحمد:2497، رقم:5/48والنسائي:  

 ، عن األعرج، كلهم عن أبي هريرة، به 1080رقم: 2/463ميدي،، والح 2/382وأحمد في المسند  

تعد ى،  -269 النار  في  باب  الديات،  بيروت،(كتاب  الفكر،  دار  الدين،  محيي  داود،)تحقيق  أبي    2/606سنن 

للبيهقي:  4594رقم: الكبرى  أحمد:  -،8/344السنن  ومسند  جبار(،  النار  جملة:)  على  ،   2/319مقتصرين 

 ع قوله: "النار جبار" تاما  كرواية الجماعة م

 7/26، ج1التمهيد، ابن عبد البر، الطبعة المغربية، ط - 270

 153/  3(: ج1966سنن الدارقطني )تحقيق السيد عبد هللا هاشم يماني، دار المعرفة ، بيروت، -271

 11/165العلل الواردة، الدارقطني:  - 272

 267/ 12فتح الباري، ابن حجر،  : - 273
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جلاء -كملا يظهلر-مما يدل أن معمرا  حدث كما سمع، فبقي أن التصحيف والخطأ    (275)وهما "

 من همام بن منبه، إذ هو المنفرد بها مخالفا  لسائر من رواه عن أبي هريرة

ويجدر التنبيه هنا أن مستند الحفاظ في الترجيح هو مخالفة األكثر واألحفظ، ثم كانت قرينة   

 جيح العلماء ومنبهة لسبب الخطأالمتن وهي التصحيف مؤكدة لتر

 ثانياً ترجيح رواية األحفظ: 

سئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن المغيلرة، علن ثابلت، علن أبلي موسلى، علن   -1

 قال: ) إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها ثم ليأكلها وال يدعها للشيطان(  --النبي

 --ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي    

 (276)فقال أبو زرعة: حماد أحفظ.   

قلت: وينبغي االنتباه هنا أن أبا زرعة لم يلتفت لقرينة سلوك الجادة التي قد يُظن أن ثابلت    

ا، وإنما استعمل قاعدة ترجيح األحفظ، وذلك ألن القرينلة يُلجلأ إليهلا عنلد تسلاوي قد وقع فيه

 الحفظ، وتكون معززة لرواية األحفظ وليس لرواية األقل حفظا .

يٍث  رواهُ أباٌن العط اُر، عن قتادة، عن    -2 قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا ُزرعة، َعن حدِّ

ن أزدِّ شنُوءة، عن  يٍد، مِّ ِّ  أبِّي سعِّ  : )أوصانِّي خلِّيلِّي بِّثالٍث( أبِّي ُهريرة، عنِّ الن بِّي 

، عن أبِّي ُهريرة.     يُد بُن أبِّي عُروبة، عن قتادة، عنِّ الحسنِّ  قلت: رواهُ سعِّ

، عن أبِّي ُهريرة.      ورواهُ معمٌر، عن قتادة، عنِّ الحسنِّ

يٌد أحفُظُهم.  قُلُت لُهما: فأيُُّهما    يُح ؟ قال أبِّي وأبُو ُزرعة: سعِّ  الص حِّ

روى الترمذي عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس، عن   -3

 : ) أنه جعل الدية اثنا عشر ألفا (- -النبي

عن هذا الحديث فقال: سفيان بلن عيينلة رواه   -يعني البخاري-قال الترمذي: سألت محمدا      

 (277مرسال ، وكأن حديث ابن عيينة أصح) --عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن النبي

 

   4594داود، كتاب الديات، باب في النار تعد ى، رقم:  سنن أبي داود، سنن أبي- 274

 8/344، السنن الكبرى:3/153سنن الدارقطني، - 275

 1510، رقم: 2/12علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 276

     79/ 1العلل الكبير للترمذي، ج - 277
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 ،حدثنا سفيان بلن عيينلة  ،قال الترمذي في جامعه: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى   

 نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس  --عن عكرمة عن النبىعمرو بن دينار، عن 

 (278)قال الترمذي: وال نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم  

 (279)وقال أبو حاتم: المرسل أصح.  

قلت: سبب ترجيح المرسل هنا هو أن سفيان بن عيينة أحفظ من محمد بن مسلم، مع وجود     

ز هذا الترجيح، وهو أن عكرمة معروف بالرواية عن ابن عباس، فاحتملال وقلوع قرينة تعز

 الراوي في خطأ سلوك الجادة وارد بقوة.

مع التذكير أن التفرد أو المخالفة يقترن غالبا  بما يعزز جانب الخطأ أو الصواب، وهو ملا 

ى بالقرائن   يُسم 

) أن بالال  أذ ن قبل طلوع الفجر  روى حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:  -4

، أخرجه أبو داود، والبيهقي أال إن  العبد نام، فرجع فقالها(أن يرجع فينادي:    -  -فأمره النبي

 (280)في السنن الكبرى

هذا الحديث خالف فيه حماُد معمرا ، فقد رواه معمر علن أيلوب قلال: أذ ن بلالل ملرة بليلل،   

 ومعمر أحفظ وأتقن من أيوب  (281)فنادِّ إن العبد نام(: ) اخرج فقال له النبي

 من أجل ذلك استنكره أهل العلم ونقاد الحديث:

 (282قال أبو داود السجستاني: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إال حماد بن سلمة)

 (283وقال علي بن المديني: غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة)

لحديث عن أيوب إال حملاد بلن سللمة ..، ملع أن حلديث وقال أبو حاتم: وال أعلم روى هذا ا

 (284حماد بن سلمة خطأ)

 

 4914جامع الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث رقم: - 278

 1390علل الحديث، ابن أبي حاتم،  رقم:  - 279

 1/383، وسنن البيهقي الكبرى: 532سنن أبي داود، الصالة، باب في األذان قبل دخول الوقت: -280

 10/59، التمهيد البن عبد البر: 1888، رقم:  491/ 1مصنف عبد الرزاق: ج - 281

 ، 532سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في األذان قبل دخول الوقت، رقم:- 282

 383/ 1، البيهقي في الكبرى: 1/395سنن الترمذي،  - 283

 1/114علل الحديث، ابن أبي حاتم:   - 284
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 ومن خالل مطالعة أقوال النقاد وجدت أنهم حكموا على حماد بالخطأ لما يلي:   

 خالف من هو أحفظ منه وهو معمر -1

انفرد بروايتله علن أيلوب دون سلائر أصلحاب أيلوب وهلم كثيلرون، فللو كلان هلذا  -2

 ره من الثقات عن أيوب محفوظا  عنه لشاركه غي

مخالف السنة الثابتة، فقد روى عبيد هللا وغيره عن نافع ، عن ابن عمر،  والزهري    -3

قال: ) إن بالال  يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى   -  -عن سالم عن ابن عمر: ) أن النبي

 يؤذن ابن أم مكتوم..( أخرجه مسلم في صحيحه

 (285وأخرج البخاري ومسلم: عن عبيد هللا، عن القاسم، عن عائشة مثله)   

قال الترمذي: ولو أنه أمره بإعادة األذان حين أذن قبل طلوع الفجلر للم يقلل: )إن بلالال      

 يؤذن بليل...(

يقصد رحمه هللا أن رواية حماد تخالف السنة الثابتة فلي مشلروعية األذان قبلل الفجلر،      

ز النبليوبنحو   األذان  --هذا قال أبو حاتم: إن حديث عائشة يدفع رواية حملاد، "فقلد جلو 

 (286قبل الفجر")

روى الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبلري، علن أبيله، علن أبلي هريلرة، علن   -4

َسَن شاةٍ() - -النبي  (287قال: ) يا نساء المسلمات ال تحقرن  جارة لجارتها ولو فِّري

 والليث وابن أبي ذئب ثقتان حافظان  (288وتابعه محمد بن أبي ذئب)   

( فرويلاه علن 290(، ومحمد بلن عجلالن،)289وقد خالفهما كل من أبو معشر نَجيح المدني)   

 سعيد المقبري عن أبي هريرة، بدون ذكر أبيه

 (291قال الحافظ ابن حجر: من زاد فيه )عن أبيه( أحفظ وأضبط فروايتهم أولى)   

 

 380،مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، رقم: 622لفجر،رقم:صحيح البخاري، كتاب األذان قبل ا-285

 308، مسألة رقم: 1/114علل الحديث، ابن أبي حاتم: ج - 286

رقم:  -287 لجارتها..  جارة  تحقرن  ال  باب  األدب،  كتاب  البخاري،  :5671أخرجه  رقم  ومسلم   ،2376  ،

 ( 3/429والفرسن: عظم قليل اللحم ) النهاية:

 432/ 2، وأحمد في المسند:2427ا...رقم: البخاري، كتاب الهبة وفضله - 288

التهادي،  - 289 على  الحض  باب  والهبة،  الوالء  كتاب  في جامعه،  هذا  2130رقم   441/ 4الترمذي  وقال:   ،

 2453حديث غريب من هذا الوجه، والطيالسي، رقم

 4/234أبو عوانة في مسنده، كما في إتحاف المهرة بزوائد العشرة للحافظ ابن حجر: ج  - 290
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قلت: وأبو معشر، وابن عجالن صدوقان، لكنهما ليسلا حلافظين، فهنلا روايتهملا ال تقلارن    

 برواية من هو أحفظ

 تعارض رواية األكثر مع األحفظ:

يُستفاد من كالم النقاد وتطبيقاتهم، أن األمر يعود إلى المالبسات التي تحتف بالرواية ملن     

حيث النظر إلى حفظ المخالف وإتقانه، وكذا كثرة المخالفين، وهل فيهم من يخلتص بلالراوي 

أو له مزية معينلة أم ال ؟ لهلذا فهلم أحيانلا  يرجحلون جانلب الكثلرة، وأحيانلا جانلب الحفلظ، 

 -علللى أصلل المسللألة -انلا  يختللف النقللاد فلي المسللألة الواحلدة، فبعضلهم يللرجح األكثلروأحي

 وبعضهم يرجح األحفظ لكن في حاالت نادرة.

قال أبو حفص الفالس: سمعت سفيان بن زياد يقول ليحيى بن سعيد القطلان، فلي حلديث:     

، علن علقمللة علن سفيان الثوري، عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن يزيد بن معاوية العبسي

 (292( )أما إنه ليس بالخاتم الذي يختم عبد هللا: ) ختامه مسك(..

 فقال: يا أبا سعيد خالفه أربعة، قال من هم؟ قال: زائدة، وأبو األحوص، وإسرائيل، وشريك   

 فقال يحيى بن سعيد القطان: لو كان أربعة آالف أمثال هؤالء كان سفيان أثبت منهم.   

وسمعت سفيان بن زياد يسأل عبد الرحمن بن مهلدي علن هلذا الحلديث فقلال  قال الفالس:   

 عبد الرحمن: هؤالء قد اجتمعوا وسفيان أثبت منهم، واإلنصاف ال بأس به.

 (293فأشار ابن مهدي إلى ترجيح قول األكثر عددا )   

لم ينته   قال الحافظ ابن حجر: "وال شك أن االحتمال من الجهتين منقدح قوي، لكن ذاك إذا   

عدد األكثر إلى درجة قوية جدا  بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط، أو يندر أو يمتنع عادة، فإن 

أقرب ملن نسلبته إللى   -وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ واإلتقان  -نسبة الغلط إلى الواحد 

 (294الجمع الكثير")

 

 5/234فتح الباري: ج - 291
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قلت: وقد اختلف أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وهما من فحول النقاد في عدد من المسائل    

 اجتمع فيها العدد مقابل الحفظ، ومن ذلك :

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري، عن الزبير ابن علدي، -1 

ر بن ُحبيش، عن أُبي بن كعب، عن ال  في المعوذتين  -نبيعن أبي َرزين، عن زِّ

قال أبو زرعة: ورواه عنبسة بن سعيد قاضي الري وعمرو بن أبي قيس، عن الزبير بن     

 - -عدي، عن أبي رزين ، عن حذيفة، عن النبي

قال أبو زرعة: حديث عنبسة وعمرو أشبه عندي إذ اتفق عليه النفسان، وهما الرواة علن     

 لثوري عاصم عن زر، ولعله من الزبير.الزبير، وأخاف أن يكون اشتبه على ا

، وهلو أحفظهلم وأعللى ملن هلؤالء بلدرجات، ل أبلي: حلديث الثلوري أصلح علن أُبلي  قا    

ولليس لحذيفلة   --والحديث بأُبي  أشبه، إذ كان قد رواه عاصم عن زر، عن أُبي علن النبلي

 (295في المعوذتين معنى.) --عن النبي

، فيما رواه أبو رزين هل هو عن زر علن أُبلي مرفوعلا  قلت: اختلف الناقدان في الترجيح   

 كما رواه الثوري، أم هو عن ُحذيفة مرفوعا  كما رواه اآلخران؟

فأبو زرعة رجح ما رواه عنبسة وعمر بن أبلي قليس علن الزبيلر، علن أبلي رزيلن علن    

ند حذيفة، به، ألجل العدد، مع ما وقع في حدس أبي زرعة من أن الثلوري لعلله دخلل لله سل

 عاصم عن زر عن أُبي، وهو ما عب ر عنه بقوله: "وأخاف أن يكون اشتبه على الثوري..

أما أبو حاتم فرجح رواية األحفظ وهو الثوري، وجعل رواية عاصم علن زر علن أبلي..     

متابعة قاصرة، تقوي ما رواه الثوري، ثم أردف ذلك بقرينة أخرى وهي قوله: "وليس لحذيفة 

لمعوذتين معنى" ، ويقصد بذلك أن حذيفة لم يعهد في رواياته أن يروي ما في ا  --عن النبي

رف علن اللراوي  له صلة بهذا المعنى، إنما هذا معروف عن أبي، فهي قرينة من جهة ما علُ

 من مرويات.

 وكل ذلك يؤكد لك شفوف نظرهم ودقة صنعتهم، ومعرفتهم بالراوة ومنازلهم    

ن شريك بن عبد هللا بن أبي نملر، علن أنلس بلن ماللك: روى الليث عن سعيد المقبري ع  -2

 -(296) -قصة ضمام بن ثعلبة وقدومه على النبي

 

 1648رقم:   2/55علل الحديث، ابن أبي حاتم/ ج - 295
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وقد خالفه كل من: عبيد هللا بن عمر العمري، والضحاك بن عثمان، وعبلد هللا بلن عملر      

 (297العمري، فرووه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة)

قال الدارقطني: وهموا فيه على سعيد، والصلواب ملا رواه الليلث بلن سلعد، علن سلعيد      

 (298المقبري، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك.)

وقد بين ابن حجر احتمال أن يكون لسعيد شيخان "لكن تترجح رواية الليث بأن المقبلري     

 (299عن أبي هريرة جادة مألوفة، فال يعدل عنها إلى غيرها إال من كان ضابطا  متثبتا ")

قلت: في المثال السابق تعارضت الكثرة مع الحفلظ، حيلث إن الليلث أحفلظ ملن كلل ملن     

وية مع فقهه وجاللته، فكانت القرينة المذكورة مرجحة لجانب الحفلظ عللى خالفه في هذه الرا

الكثرة، وهذا غير مطرد فقد تكلون القرينلة ملع جانلب الكثلرة، فلكلل روايلة مالبسلاتها التلي 

 تساعد الناقد على الترجيح

 ترجيح رواية األقل حفظاً في حاالت خاصة: -

رواه موسى بن خلف وحماد بن زيد، عن  أن ابن أبي حاتم سأل أباه عن حديث    منها:  -  

، قال: ) من كان له بنتان أو ثالثة كنت أنا وهو كهاتين..( قال  ثابت، عن أنس عن النبي 

،.. وهو أشبه بالصواب، وحماد  أبي: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن عائشة: عن النبي

 (300بن سلمة أثبت الناس في ثابت)

ين سلمة مع أنه أقل حفظا من حماد بن زيد وذلك لكون  هنا رجح أبو حاتم رواية حماد     

 حماد بن سلمة كان من المالزمين لثابت والمختصين به، فكان أثبت الناس فيه 

 وكذلك لكون ثابت عن أنس ..جادة  

النسائي أخرج    ومنها:   -  أن  أن  الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة:  عن أشعث، عن 

 )نهى عن التبتل(    رسول هللا  

 

 63أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم،  حديث رقم  - 296
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: )أنه نهى عن التبتل( قال  عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبيثم أسنده      

تعالى   بالصواب وهللا  أشبه  أشعث  أشعث، وحديث  وأحفظ من  أثبت  قتادة  الرحمن:  أبو عبد 

 النسائي رواية أشعث لكون قتادة قد سلك الجادة  ، وهنا رجح (301) " أعلم

يثينِّ     الحدِّ وأحسُب  أشعث،  ن  مِّ أحفُظ  "قتادة  فقال:  الحديث  هذا  عن  سئل  فقد  حاتم  أبو  أما 

ة )  قِّص  هِّشاٍم  بنِّ  لسعد  ألن    ، يحينِّ صحِّ
يعنِّي  302 الن ِّكاحِّ،  تركِّ  عن  عائشة  ُسؤالهِّ  فِّي   )

 (303الت بتُّل") 

قلت: يعني أن وجود قصة في الحديث يدل على أن الراوي قد ضبط، ويُستفاد من صنيع     

 إذا كان هناك قرينة    -مع رواية األحفظ -أبي حاتم تصويب رواية األقل حفظا 

 : ومنها ترجيح من ع رف بالكتابة عن الشيخ ويروي من كتابه 

ظ أو األكثر عددا ، وذلك ألن ضابط  فهذا يقدمه النقاد في كثير من األحيان ولو خالفه األحف   

 الكتاب عنده مزيد إتقان، ويؤمن عليه السهو والغلط 

أل أبو داود أحمد بن حنبل عن عبيد هللا األشجعي الكوفي، فقال: "كان يكتب في  وقد س

حديثه" ثَمَّ صحَّ  فمن  معين:  (304) المجلس،  ابن  وقال  من  ،  بسفيان  أعلم  أحد  بالكوفة  كان  ما 

 (305) ..علم به من عبد الرحمن بن مهدي ومن يحيى بن سعيد األشجعي كان أ 

وكان محمد بن جعفر الراوي عن شعبة ) ولقبه غندر( يكتب ما يرويه عن شعبة، فكان  

 ذلك ميزة له، ترجح روايته عند االختالف على شعبة 

 قال ابن المبارك: "إذا اختلف النَّاس في حديث شعبة، فكتاب ُغنيَدر حكم بينهم" 

زرعة   أبو  حديث –وقدَّمه  زكريا،    -في  بن  ويحيى  الطَّيالسي  داود  أبو  هما  اثنين،  على 

 (306) خالفاه في شعبة

 

 3213( .رقم: 6/59السنن الصغرى، النسائي، كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل،  )ج - 301
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وقال منصور: "قلت إلبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتمَّ حديثا  منك؟ قال: ألنه  

 (307) كان يكتب"

في أبي إسحاق؟ قال:  وقال أبو طالب ألحمد بن حنبل: "من أحبُّ إليك، يونس أو إسرائيل  

 (308) إسرائيل، ألنه كان صاحب كتاب"

 توافق النقاد في منهج التعليل

النقاد المتقدمين وكالمهم في إعالل األحاديث يرى أن أصولهم في    ممارسات   المتأمل في    

النقد واحدة، حيث يعتمدون على ما تقدم من قواعد الترجيح، مستعينين بالقرائن، وعندما تقرأ  

أحكامهم على الروايات وإجاباتهم على األسئلة تراهم كأنما يصدرون عن مجلس واحد، فهم  

أ هو  ذلك  وسبب  إجماال ،  عن  متفقون  النقاد  توارثها  وخبرة  أسس  على  يعتمد  العلم  هذا  ن 

بعضهم جيال عن جيل، وال يمنع ذلك أن يختلفوا في بعض األحكام في مسائل دقيقة تحتاج  

 اجتهاد، فهذه طبيعة البشر 

 ومما يدل على ذلك: قصة السائل مع أبي حاتم، وفيها يقول أبو حاتم :    

لَّةِّ  "    ، فقلُت  جاءني رجٌل من جِّ ني أهلِّ الفهم منهم، َوَمعَه دفتٌر فعرضه عليَّ أصحابِّ الرأي مِّ

في بعضها: هذا حديٌث خطأ قد َدَخل لصاحبه حديٌث في حديث، وقلُت في بعضه: هذا حديٌث  

ذلك   : هذا حديٌث كذب، وسائُر  بعضهِّ وقلُت في  بعضه: هذا حديٌث منكر،  وقلُت في  باطل، 

مَت أن  هذا خطأ، وأنَّ هذا باطل، وأن  هذا كذب؟ أخبرك  أحاديُث صحاح، فقال: من أين عل

ما أدري هذا الجزء من    . راوي هذا الكتاب بأني غلطُت وأني كذبُت في حديث كذا؟ فقلُت: ال

رواية َمني هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ، وأن  هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب، 

ء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلُت: سلي  فقال: تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعا

عما قلُت من يحسن مثل ما أحسن  فإن اتفقنا علمَت أنَّا لم نجازف ولم نقله إال بفهم، قال: من  

قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت:    هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة.

ظى في تلك األحاديث ثم رجع إلي  وقد كتب  نعم. قال: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغذ ألفا 

ألفاظ ما تكلم به أبا زرعة في تلك األحاديث، فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة هو كذب. قلت  

الكذب والباطل واحد، وما قلت انه كذب قال أبو زرعة هو باطل، وما قلت انه منكر قال هو  

 
الدوري، مرجع سابق: ج  –تاريخ يحيى بن معين    -307 فقرة رقم: 3/458رواية  الكمال،  2250،  ، تهذيب 

 10/132( ج1المزي،  )تحقيق د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط
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ح، فقال: ما أعجب هذا تتفقان  منكر كما قلت، وما قلت انه صحاح قال أبو زرعة هو صحا

 (309) .."من غير مواطأة فيما بينكما، فقلت: فقه ذلك أنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة

يلِّينِّي: » سمعُت أبا زرعة وقاَل لهُ رجٌل: ما الُحجةُ في تعليلكم      وقال محمُد بُن صالح الكِّ

لةٌ فأ  ذكُر علتَه ثم تقصُد محمد بن مسلم بن  الحديث ؟ قال: الحجة أني تسألني عن حديٍث لهُ عِّ

وارة ، وتسأله عنه، وال تخبره بأن ك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصُد أبا حاتم فيعلله، ثم  

تميُز كالَم كل  من ا على ذلَك الحديث، فإني وجدَت بيننا خالفا  في علته، فاعلم أن  كال  منا تكلم  

متفقة، الكلمة  وجدَت  وإني  مراده،  فاتفقت    على  الرجُل،  فَفَعََل  قال:  العلم،  هذا  حقيقةَ  فاعلمي 

 (310كلمتُهم عليه، فقال:"أشهُد أنَّ هذا العلَم إلهام") 
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 المطلب الثالث: إتحاد المخرج وأثره في بيان العلل

المقصود باتحاد المخرج أن تكون طرق الحديث مدرها على راٍو معين، قد يتفق الرواة      

المؤثر جرى عمل   أو سنده، وفي حالة االختالف  الحديث  يختلفون عليه في متن  عنه، وقد 

أو تعدد   القصة  بتعدد  القول  الروايتين، وعدم  ترجيح إحدى  الحديث  بناء على  نقاد  الحديث، 

 كما يفعل بعض الفقهاء وبعض شراح الحديث.  ، التجويز العقلي

أئمة الحديث وأطباء علله... ولهم ذوق ال      إليها  التجويزات ال يلتفت  القيم: وهذه  ابن  قال 

 (311يحول بينه وبينهم فيه التجويزات واالحتماالت.) 

بينهما نوعا         الجمع  المختلفتين، ويكون  الروايتين  القول بصحة  المخرج يمنع من  فاتحاد 

ثابت   هو صحيح  ما  معرفة  الحديث  نقاد  عند  المهم  إذ  الرواية،  لواقع  وإنكارا   التكلف،  من 

 محفوظ، وليس التماس العذر لمن يخالف حفاظ الحديث 

قصة اإلسراء عل ق على اختالف الرواة في أداء  ولما ذكر ابن كثير الروايات الواردة في       

ألفاظها وقال: "وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه األحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها،  

من مكة إلى بيت المقدس، وأنه    --يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول هللا  

في بعضهم  زاد  أو  أدائه،  في  الرواة  عبارات  اختلفت  وإن  واحدة،  فإن  مرة  منه،  نقص  أو  ه 

خالفت   رواية  كل  الناس  من  جعل  ومن  السالم.  عليهم  األنبياء،  عدا  من  على  جائز  الخطأ 

إلى غير مهرب   أبعد وأغرب، وهرب  فقد  فأثبت إسراءات متعددة  األخرى مرة على حدة، 

 (312ولم يحصل على مطلب") 

األكثر     أو  األحفظ  رواية  ترجيح  فاألصل  واحدا   مخرجه  كان  إذا  الحديث  فإن  ولهذا  قلت: 

حديثان   يرد  أن  وهو  الحديث،  مختلف  فبابه  التوفيق  أما  الترجيح،  بقرائن  واالستعانة  عددا  

صحيحان عن صحابيين، ظاهرهما التعارض، فهنا يكون مجال دفع التعارض بالتوفيق بين  

بالنسخ عند معرفة المتقدم من المتأخر، وإال لجأ العالم إلى الترجيح كما هو   النصين، أو القول

 منهج جمهور أهل العلم  

 ومن أمثلة ذلك:  
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الطفيل    -1 أبي  قتادة عن  الحارث، وغيرهما، عن  بن  أبي عروبة، وعمرو  روى سعيد بن 

بن عباس: "إنما  قال: )حج معاوية فجعل ال يأتي على ركن من أركان البيت إال استلمه، فقال ا 

 (313) يستلم اليماني والَحَجر. فقال معاوية: "ليس من أركانه مهجور" --كان رسول هللا

جاءت رواية أخرى من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل: أن الذي استلم األركان       

 (314) كلها ابن عباس، وأنه هو الذي قال: ) ليس من أركانه شيء مهجور(

: بهذا يتبين ضعف  -د ذكره لكالم اإلمام أحمد في كون شعبة قد قلب المتنبع  -قال الحافظ:   

من حمله على التعدد، وإن اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره على اآلخر، وإنما قلت ذلك  

(، 315ألن مخرج الحديثين واحد، وهو قتادة عن أبي الطفيل، وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه) 

 (316) فسقط التجويز العقلي

من طريق عبد هللا بن عثمان بن ُخثيم، عن أبي الطفيل، بمثل ما رواه    (317) وقد رواه أحمد    

باألركان كلها هو   الذي كان يمسح  سعيد عن شعبة، فتبين صحة رواية سعيد عن شعبة أن 

 معاوية، وأن مدار الحديث هو أبو الطفيل وليس قتادة

ع    االختالف  فيفسر  له،  الوحيد  الراوي  وهو  ضبطوا  قلت:  األكثر  وهم  بعضهم  بأن  ليه، 

النص وحفظوه، ولكن شعبة وهم فقلبه كما قال أحمد، والذهاب إلى القول أن قتادة رواه مرة  

 هكذا ومرة هكذا، تجويز عقلي فيه تكلف واضح 

هللا    -2 رسول  قال  قال:  مسعود،  ابن  عن  وائل،  أبي  عن  األعمش  مات  -روى  من   (  :

 وقلت أنا: من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة.  يشرك باهلل شيئا دخل النار(، 

حفص بن غياث، وكيع بن الجراح، شعبلة بن الحجاج، عبد هللا بن  –رواه عدد من الحفاظ  

 (318عن األعمش به..)   -نمير، وغيرهم

 

 2/267، العلل رواية عبد هللا: 3532، رقم5/469مسند أحمد) تحقيق الشيخ شعيب،(،-313

 267/ 2، العلل رواية عبد هللا:  16858، رقم:  73/ 28مسند أحمد:  - 314

 167/ 2د هللا، العلل ومعرفة الرجال: رواية عب- 315

 474/ 3فتح الباري: ابن حجر، دار الفكر، بيروت، مصورة عن الطبعة السلفية،   - 316

 2210، حديث رقم:4/87مسند أحمد ، ج - 317

كالمه...ج  - 318 آخر  كان  ومن  الجنائز  في  باب  الجنائز،  كتاب  البخاري،  رقم: 1/417صحيح   ،1181  ،

 4231ومسند أحمد: رقم:  150يمان: رقم: ، وصحيح مسلم، كتاب اإل6305،  1238،   4227وانظر: 
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ورواه أبو معاوية، عن األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: ) من مات ال يشرك باهلل     

(، والقلب في رواية أبي  319شيئا  دخل الجنة(، وقلت أنا: من مات يشرك باهلل شيئا  دخل النار) 

 معاوية واضح، وقد خالف جماعة الحفاظ 

 (320حده)قال اإلسماعيلي: المحفوظ أن الذي قلبه أبو معاوية و     

 (321وقال ابن خزيمة: شعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية)    

اب     الحافظ  النظر  قال  يقتضيه  الذي  هو  هذا  حجر:  بالقرآن،  ن  ثابت  الوعيد  جانب  ألن 

 (322بخالف الوعد فإنه محل البحث)   -وجاءت السنة على وفقه، فال يحتاج إلى استنباط

التوفيق    النووي  حاول  التكلف،      وقد  من  بنوع  محفوظتان  أنهما  وبيان  الروايتين،  بين 

بعد   فيه  لكن  شك،  بال  محتمل  قاله  الذي  "وهذا  بقوله:  حجر  ابن  الحافظ  اتحاد  وتعقبه  مع 

أنه يستغرب من  مخرج الحديث  ابن مسعود لكان احتماال  قريبا ، مع  إلى  ، فلو تعدد مخرجه 

وشي رفقته  دون  بذلك  الرواة  من  راٍو  ليس  انفراد  إلى شخص  السهو  فنسبة  فوقه،  ومن  خهم 

 (323بمعصوم أولى من هذا التعسف" ) 

خطأ  قلت    بين  عادة  يميزون  الحديث،  لمدار  معرفتهم  بعد  النقاد  أن  بالتنبيه  الجدير  ومن   :

الشيخ الراوي الذي هو مدار الحديث، وبين خطأ الرواة عنه، وفي ذلك من األهمية أنه إذا  

ف الشيخ،  الخطأ من  ثقة، ويحمل  كان  الشيخ  كان  الحديث ضعيف، وهو خطأ ظاهر ولو  إن 

 األمر على أنه لم يضبط نص الرواية بل اضطرب فيها، وحمل عنه  كل راوي كما سمع منه 

أما إذا كان الخطأ من الرواة عنه، حيث ضبط بعضهم ولم يضبط بعضهم، فيلجأ الناقد هنا      

بقواع فيعمل  العلل،  علم  ميدان  وهو  هذا  للترجيح  في  وخبرته  بالقرائن  ويستعين  الترجيح  د 

 الفن. 

 والمثال التالي يوضح هذه الحقيقة:    

 

   3176وأبو يعلى: رقم:   3725رقم: 6/128مسند أحمد، ج - 319

 3/134فتح الباري:  - 320

 2/850،   2كتاب التوحيد، تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط -321

 134/ 3فتح الباري:  - 322

 3/134فتح الباري:  - 323
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أسند ابن حبان عن  يحيى بن معين أنه جاء إلى عف ان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة فقال    -

ال   وهللا  قال:  حماد،  َعني  نفسا   عشر  سبعة  حدثني  نعم  قال:  أحد؟  من  سمعتها  أما  عفان:  له 

التبوذكي  قال: شأنك، فانحدر  حدثتك، ف البصرة فأسمع من  إلى  إنما هو درهم، وأنحدُر  قال: 

إلى البصرة، وجاء إلى التبوذكي، فقال له: أما سمعتها من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من  

بهذا ؟ قال: إن  حماد بن سلمة كان يخطئ   الثامن عشر، قال: وما تصنع  سبعة عشر وأنت 

خطأ أمي َز  أن  أن   فأردت  علمُت  شيء  على  اجتمعوا  أصحابه  رأيُت  فإذا  غيره   خطأ  من  ه 

نفسه، حماد  من  أن    الخطأ  علمت  بخالفهم  منهم  واحد  وقال  عنه،  شيء  على  اجتمعوا  وإذا 

 (324) الخطأ منه ال من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أُخطئ عليه"

أمورا ،     أفادنا  هذا  بصنيعه  وهو  الجرح،  وعلماء  النقاد  من  أنه  معروف  معين  وابن  قلت: 

يوضح اهتمام ابن   وهذا المثالأو لمحدث معين،   أهمية جمع الطرق سواء لحديث معينمنها:  

وهو سلمة،  بن  حماد  حديث  بطرق  حماد   -معين  عليهم    -أي  تدور  الذين  المكثرين  من 

المحدث ويهتم  أو  األحاديث،  واتفاقهم  رواتها  بين  والمقارنة  طرقها  وجمع  بأحاديثهم  ون 

 اختالفهم، وذلك له أثر بي ن في معرفة صحيح الحديث من سقيمه. 

  

 

 (  1/51ان، تحقيق محمود إبراهيم، دار الوعي، حلب، )كتاب المجروحين ، ابن حب- 324
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 المبحث الثاني : القرائن وأثرها في كشف علل األحاديث: 

 المطلب األول: تعريف القرائن لغة واصطالحاً:  

 (325جمع قرينة، مأخوذة من الفعل قََرَن، وهو يدل على جمع شيء إلى شيء)القرائن لغةً:  

ومن ذلك قولهم: "رواية األقلران"، واألقلران جملع قلرين، وذللك الجتملاعهم وتالزمهلم     

 وروايتهم عن بعضهم

يعني زوجته، وقلولهم: أخلرج لله البخلاري مقرونلا ، يعنلي بمعيلة وقولهم: "قرينة فالن"      

 غيره، والحاج القارن: هو الذي جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، ونحو ذلك

فقرينللة كللل شلليء بحسللبه، لهللذا فالقرينللة عنللد علمللاء الحللديث، إنمللا تُعللرف مللن خللالل    

قرائن في مجال علل الحديث ومجال استعمالهم، وتعليقهم على المرويات، وأكثر ما تُستعمل ال

 الجرح والتعديل

   ً  تعريف القرينة اصطالحا

العبلارات المتداوللة بلين   ملنمثل الكثير  ،  مصطلح الحديث ال يوجد لها تعريف في كتب       

، وملن ا، يسلاعد عللى ذللك المعنلى اللغلويالنقاد وتكون مفهومة لديهم من مواضع استعماله

 لجرجاني حيث قال:الذين ذكروا لها تعريفا  ا

 (326"القرينة: أمر يشير إلى المطلوب")   

وهو  قرينة إما أن تكون مرافقة للدليلقلت: لم يذكر أنه يرافق الدليل، حيث إن الواقع أن ال    

الغالب، أو تكون غير مرافقة له، وهو ما يُسمى بالقرائن الخارجية، وكونهلا قلرائن ملع أنهلا 

 ليست مصاحبة للدليل، ألنها مصاحبة بالداللة وليس باللفظ

وقوله "المطلوب": هو معرفة الصحيح من الخطأ، ومعرفة الراجح من المرجوح، فالقرينة     

 تشير إلى الصواب وإلى الراجح

في معرض كالمه عن قرائن التعلديل  -د.عبد العزيز اللحيدان المعاصرين  منوقد عرفها      

 قرينة الترجيح: هي الصارف التابع المتمم للمراد جرحا وتعديال .."فقال: "  -والتجريح

 

(،  1، مادة قرن،)ت: عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط5/76معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،ج-325

في  سبق  ما  هو  االصطالحي  للمعنى  والمناسب  وشدة،  بقوة  ينتأ  وهو شيء  قرن،  للفعل  آخر  معنى  وذكر 

 األصل 

 174ص:   1408،  3الشريف علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفات ،  -326
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ثم أوضح ذلك بقوله: يدخل فيه كل صارف كلي أو جزئي يُحتاج إليه عند ترجيح التعديل     

ويتحقق هذا الصرف بدفع أحدهما أو تأكيده بحيث تصلرف اآلخلر أو تقربله أو أو التجريح،  

 (327تخففه أو تحدده، سواء أكان الصارف متصال  أم منفصال  لفظيا  أم حاليا  ظاهرا  أم خفيا .)

قلت: يتحدث الباحث عن قرائن التعديل والتجريح، لكن المراد بلالقرائن عنلد النقلاد يشلمل    

خل فيه قرائن علل الحديث، وغيره.  ثم إن تعبيلره بكلملة "صلارف" فيله أوسع من ذلك، فيد 

قصور، حيث إن القرينة كما ذكر هو تدفع أو تؤكلد، بمعنلى تلدفع صلحة التعلديل أو تؤكلده، 

 وتدفع صحة الراوية أو تؤكدها

 مضى واعتمادا  على الواقع العملي للنقلاد أسلتطيع القلول: إن القرينلة عنلد   واستنباطا  مما    

 نقاد الحديث هي:

ه العارف بهلذا الشلأن وتسلاعده عللى معرفلة الرواية من أحوال ومالبسات تنب  ) ما يرافق     

الراجح من الروايات، وتبصلره بموضلع الخطلأ، وقلد تكلون القرينلة فلي السلند أو الملتن أو 

 كليهما(

سلتنده روايلة وإنما قلت: "تنبه .. وتبصر.." ألن معرفة الصواب من الخطأ في الرواية م    

األحفظ أو األكثر كما سيأتي، ولكن القرائن تعزز رواية األكثر أو األحفظ، أو تنبه على خطأ 

 المتفرد أو المخالف.

 نـام القرائـي: أقسـب الثانـالمطل

 تنقسم القرائن إلى قرائن إٍسناد وقرائن متن:  

ويعلود   الراجح فلي أحلد الطلريقين،: فهي كل ما يحتف باإلسناد، ويعزز  أما قرائن اإلسناد  

ذلك إلى الخبرة باألسانيد، ومعرفة مخارجها وتركيبها، وما يحتف بهلا ملن أملور تلدل عللى 

الضبط أو الوهم، وكثير من األسانيد معروف مشهور، صحت بله الروايلة، وبعضلها مفتعلل 

 مركب قد يغتر به من ليس النقد بضاعته.

 تف بالمتن:فتعود إلى ما يح :وأما قرائن المتن

  ويدخل في ذلك:

: بمعنى تدبر معنى النص هل يصلح أن يكون من كالم النبوة، أم ال النظر في متن الرواية  -

كة المعنى" أو "فساد المعنى"  يصلح ؟ وهو ما يطلق عليه بعض النقاد "رِّ

 

 16-11/15ج 1، د.عبد العزيز اللحيدان، دار التدمرية، الرياض، ط، قرائن ترجيح التعديل والتجريح  -327
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: هلل ينسلجم ويتفلق ملع ملا هلو معهلود فلي األسللوب النظر في أسلوب وسياق الرواية  -  

؟ أم ال ينسجم ؟، فإذا كان خارجا  عما هو مألوف من األسلوب النبوي الذي عهده نقلاد النبوي

الحديث وصفوه بكونه "يشبه كالم الفقهاء"، أو بكونه "يشبه حديث القصلاص"، لملا فيله ملن 

 الطول أو الغرابة أو المبالغات 

الروايلة أو حصلول ، ونحو ذلك مما يدل عللى تجويلد ما يحتف بالمتن من قصة أو سـاال  -

 وهم فيها.

وكل ذلك يدل على دقة هذا العلم، ومدى الخبرة التي يتميز بها نقاد الحلديث، مملا يلؤهلهم    

للحكم على الروايات، وتمييز الغث من السمين، ومعرفة الصحيح من السقيم، دون أن يغتروا 

 بظاهر السند الذي رجاله كلهم ثقات 

 وسأضرب أمثلة شاملة على قرائن اإلسناد والمتن توضيحا  وتسهيال  إن شاء هللا تعالى  

 المطلب الثالث: متى نرجح بالقرائن:

األصللل عنللد االخللتالف هللو: تللرجيح روايللة األحفللظ، إذا كللان المختلفللان اثنللين، أو كللان    

 ى األقل عددا  المختلفان جماعتين متساويتين في العدد ، أو ترجيح رواية األكثر عل

 وتكون القرائن في هذه الحالة معززة للترجيح    

أو تعارض  أما إذا تساوى المختلفان في الحفظ أو تساووا في العدد مع التكافؤ في الحفظ،     

 فهنا يأتي أثر القرائن في الترجيحالحفظ مع الكثرة، 

قلد يلروون الحلديث ملن   : "وأملا أهلل الحلديث فلإنهم(هل    702ت:)  -قال ابن دقيق العيد     

رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له، 

أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تُؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطله، وللم يجلرِّ ذللك عللى 

ديث أو قانون واحد يستعمل في جميلع األحاديلث، ولهلذا أقلول: إن ملن حكلى علن أهلل الحل

أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل وُمسند، أو واقلف ورافلع، أو نلاقص وزائلد: أن الحكلم 

للزائد فلم يُصب في هذا اإلطالق، فإن ذلك ليس قانونا  مطردا ، وبمراجعلة أحكلامهم الجزئيلة 

 (328تَعرف صواب ما نقول، وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر")

 

 1/60شرح اإللمام بأحاديث األحكام، البن دقيق العيد، ج- 328
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الب     هنا  وقال  َخلََط  الصالح  ابَن  "إن   واإلرسال:  الوصل  تعارض  على  كالمه  عند  قاعي 

لم   نظرا   المسألة  هذه  في  المحدثين  من  للحذاق  فإن  األصوليين،  بطريقةِّ  المحدثين  طريقةَ 

وإنما   مطرد،  بحكٍم  فيها  يحكمون  ال  أنهم  وذلك  عنه،  يعدل  أن  ينبغي  ال  الذي  وهو  يحكه، 

 (329) " يديرون ذلك على القرائن

ا إذا كان رجاُل اإلسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان      وقال الحافظ ابن حجر: "فأم 

 -مع أنهم كلهم ثقات محلتج بهلم-من أرسله أو وقفه في شيء من ذلكمن أسنده أو رفعه دون  

فهاهنا مجال النظر واختالف أئمة الحديث والفقهاء، فالذي يسلكه كثير ملن أهلل الحلديث بلل 

غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا ، فيرجعون إلى التلرجيح إلحلدى 

حكملوا   بشيء ملن وجلوه التلرجيحالروايتين على األخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين  

له، وإال توقفوا عن الحديث، وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة ال تنحصر، وال ضابط لها 

ألحاديلث، بلل كلل حلديث يقلوم بله تلرجيح خلاص، وإنملا يلنهض بلذلك بالنسبة إلى جميلع ا

الممارس الفطن، الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون فلي هلذا المقلام 

بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده، أما 

لحديث ورفعه كالزيلادة فلي متنله، ويللزم عللى ذللك أئمة الفقه واألصول فإنهم جعلوا إسناد ا

 (330قبول الحديث الشاذ.")

حا بإعمال القرائن      عند التكافؤ في الحفظ أو العدد، فهذا قول عالمين حافظين مطلعين، صر 

 وقد نسبا هذا المسلك إلى المتقدمين من حفاظ الحديث 

جمع من العلماء القول بقبلول  وقد قال ابن حجر رحمه هللا في موضع آخر: "واشتهر عن    

الزيادة مطلقا  من غير تفصيل، وال يتأتى ذللك عللى طريلق المحلدثين اللذين يشلترطون فلي 

الصحيح أن ال يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب مملن 

حسلن، والمنقلول أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصلحيح وكلذا ال

عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان وأحمد بلن حنبلل ويحيلى 

بن معلين وعللي بلن الملديني والبخلاري وأبلي زرعلة وأبلي حلاتم، والنسلائي واللدارقطني، 

 

 340-1/339توضيح األفكار، الصنعاني،   - 329

 712/ 2، ج1ت على ابن الصالح، ابن حجر، ت د. ربيع المدخلي، الجامعة اإٍلسالمية، طالنك-330
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وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، وال يُعرف عن أحد منهم إطلالق قبلول 

 (331دة.")الزيا

قبلهللا المحللدثون  -يعنللي للليس فيهللا مخالفللة -وقللال المبللاركفوري: كللل زيللادة هللذا شللأنها   

، إال إن ظهلرت لهلم قرينلة ي وغيرهما، وكذا قبلهلا المتلأخرونالمتقدمون كالشافعي والبخار

    (332تدل على أنها وَهم من بعض الرواة، فحينئٍذ ال يقبلونها.)

وأُعيد التذكير هنا بما سبق من قول ابن الصالح: ) وتُعرف العلة بالتفرد والمخالفلة، ملع     

 قرائن تنضم إلى ذلك(

فنلحظ أنه قصر كشف العلة على أمرين: التفرد والمخالفلة. وجعلل القلرائن معلززة حيلث    

يقرر منهج النقاد  قال:" تنضم إلى ذلك" إي تنضم إما للتفرد وإما للمخالفة، وابن الصالح بهذا

في كشف العلة، وهو كالم دقيق يتفق مع الواقع التطبيقي لعمل النقاد، حيث إنهم اعتمدوا فلي 

اإلعالل على تفرد الراوي مع ما ينضم إلى ذلك من قرائن، أو المخالفة مع ما ينضم إلى ذلك 

 من قرائن

 المطلب الرابع: الخلط بين القرائن ووسائل كشف العلة:

وهي  –ير من الباحثين والدارسين لعلم العلل في الخلط بين قواعد الكشف عن العلةوقع كث   

وبين القرائن، فجعلوا التفرد قرينة، وجعللوا المخالفلة لألحفلظ أو المخلالف   -المخالفة والتفرد 

 وبعضهم عكس األمر فجعل القرائن وسائل للكشف  (333لألكثر قرينة)

 فمن القرائن التي ُجعلت وسائل للكشف:  

، حيث إن معرفة موطن الراوي يساعد في كشف العلة، فلإذا (334)معرفة المدارس الحديثية   

احتمل الخطأ، كملا   كان الحديث كوفيا  احتمل التدليس أو الرفض، وإذا روى مدني عن كوفي

 

 13،  ص:1نزهة النظر، ابن حجر، مكتبة مشكاة، ط -331

 2/83تحفة األحوذي، شرح الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت،   ج -332

قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ .. عند الحافظ ابن حجر،.. نادر السنوسي، مكتبة الرشد، الرياض، -333

 فما بعدها، حيث اعتبر ترجيح رواية األكثر أو األحفظ قرينة، مثل غيره   1/179، ج1ط

 (1/128شرح علل الحديث، ابن رجب، تحقيق د. همام سعيد ) الدراسة :ج -334
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أما حديث أهل الشام عن المدارس   (335)(نيون إذا رووا عن الكوفيين زلقواوالمد قال الحاكم: )

 .األخرى فأكثره ضعيف

قلت: وحقيقة األمر فإن معرفة موطن اللراوي قرينلة تسلاعد عللى كشلف العللة، وليسلت     

وسيلة، فالوسيلة هو االعتبار وجمع الطرق، ومعرفة مراتب الراوة وتفردهم واختالفهم، أملا 

  يكون هناك علة موطن الراوي فهو قرينة، ألن الموطن قد يختلف وال

 هل يمكن التنازل عن قواعد الترجيح لظهور القرائن بخالفها ؟

أو األكثلر، وعللى فلرض مجليء   الجواب أن القرينة تكون عادة في جانب رواية األحفلظ   

قرينة مؤيدة في الظاهر لرواية من هو أقل حفظا  أو أقل علددا   فهلي ملغيلة االعتبلار، لكلون 

 -غالبا   -القرينة ال يمكن أن تعارض القاعدة

مثل الحاكم  والخطيب، والقاضي عيلاض  –بعض الباحثين، إلى بعض المحدثين وقد نسب    

 (336جيح ألجل القرينة)أنهم يتنازلون عن قاعدة التر

جد أنهم يقبلون زيلادة الثقلة وإن نوبالتأمل في مذهب الحاكم والخطيب والقاضي عياض،      

خالف األحفظ، أو خالف األكثلر، عللى طريقلة الفقهلاء، دون اعتبلار لقواعلد التلرجيح ودون 

 اعتبار للقرائن أصال  

ن بقواعد المحدثين في الترجيح، فهذا والحاكم والخطيب وأمثالهما ليسوا من النقاد الملتزمي   

الحاكم مثال  يسير على طريقة الفقهاء في قبول زيادة الثقة مطلقا، وهلو أحلد أسلباب تسلاهله، 

فمن ذلك قوله بعد أن روى حديثا  من طريق أبي عوانة عن األعمش، عن أبلي صلالح، علن 

حيح عللى شلرط قلال: " هلذا إسلناد صل  -أبي هريرة، مرفوعلا : ) اللرهن محللوب مركلوب(

الشيخين، ولم يخرجاه إلجماع الثوري وشعبة على توقيفله علن األعملش، وأنلا عللى أصللي 

 (337الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة.")

فهو يصرح بأصل يمشي عليه فلي قبلول زيلادة الثقلة مطلقلا ، دون نظلر إللى مخالفلة ملن    

 خالف، فضال  عن اعتبار القرائن.

 

 115الحديث:معرفة علوم  -335

 1/172قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ، ... نادر السنوسي، ج - 336

 2/58المستدرك ج - 337
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لحاكم نفسه في كتابه المدخل بي ن أن مذهب المحدثين خالف ذلك، فقد قال: إضافة إلى أن ا    

" فهذه األخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم قيها قول ملن زاد فلي اإلسلناد 

أو المتن إذا كان ثقة، فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه لما 

 (338ى هذا الواحد.")يُخشى من الوهم عل

ونماذج ذلك عند الحاكم كثيرة أشهر ملن أن أكثلر ملن ذكرهلا، فكيلف يكلون ملن يخلالف    

 قواعد المحدثين في الترجيح يلجأ إلى القرائن وهو يُهمل القواعد ؟ل

 وهذا مثال يبين اعتماد النقاد على القاعدة دون االلتفات إلى القرينة:   

ى بن حمزة، عن علبد العزيز بلن عملر قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يحي   

 -بن عبد العزيز، عن عبد هللا بن موهب، عن قبيصة بن ُذؤيب، عن تميم الداري، عن النبلي

- ...في الرجل يسلم على يدي الرجل 

قال أبي: حدثنا أبو نُعيم عن عبد العزيز، عن ابن موهب، قال: سلمعت تمليم اللداري علن    

 - -النبي

 أبو نُعيم أحفظ وأتقن.  قلت ألبي: يحيى بن حمزة أفهم بأهل بلده ؟قال أبي:    

 (339قال: أبو نُعيم في كل شيء أحفظ وأتقن.)   

ففي هذا المثال كانت قرينة الموطن، بجانب يحيى بن حمزة، حيث إنه أعرف بأهلل بللده،    

والتلزم القاعلدة وهلي ولذلك حاول ابن أبي حاتم أن يثير هذا األمر أمام والده فلم يقنع بلذلك، 

 ترجيح رواية األحفظ

وإنما يلجأ الناقد إلى القرينة عند تساوي الحفظ، أو تساوي العدد، وكذلك عندما تكلون فلي    

 جانب األحفظ أو األكثر عددا ، هذا هو األصل .

أما ترجيح صاحب الكتاب عللى صلاحب الحفلظ فهلذا يتبلع تلرجيح األحفلظ ألن صلاحب    

من صاحب الحفظ) حفظ الصدر(، فهذا يعود لقاعدة الترجيح باألحفظ، وليس   الكتاب يُعد أتقن

 هو قرينة بحد ذاته

 

 47المدخل إلى اإلكليل، الحاكم ، تحقيق د.فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، اإلسكندرية،ص: -338

 1643، رقم:2/52علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج- 339
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وهناك حاالت قليلة يلجأ الناقد فيها لترجيح رواية من هو أقل مرتبة وذلك لقرينة تدل أن     

الحديث مروي بالوجهين، فهنا يكون التعارض سببه هو الشيخ نفسه الذي روى الحديث على  

 ن  الوجهي 

: )ال نكاح  روى شعبة والثوري عن أبي إسحق، عن أبي بردة، عن النبي  ما  ومثال ذلك:   

 ( ، وهو بهذا مرسل إال بولي

)إسرائيل، وشريك بن عبد هللا، وأبو عوانة، وزهير بن    وقد خالفهما عدد من الرواة الثقات    

معاوية، وقيس بن الربيع(: فرووه عن أبي إسحق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي  

  ال نكاح إال بولي( موصوال (: 

، ألنَّ سماعهم من أبي إسحاق      قال الت ِّرمذي عن رواية من وصله عن أبي إسحاق: "أصحُّ

مختلفة أوقات  رواية  في  فإن  هؤالء...،  جميع  من  وأثبت  أحفظ  والثوري  شعبة  كان  وإن   ،

مجلس   في  إسحاق  أبي  من  الحديث  هذا  سمعا  والثوري  شعبة  ألن  أشبه،  عندي  هؤالء 

 (340)واحد..." ثم ساق ما يدل على ذلك

دة"قال ابن رجب: "والذين وصلوه جماعة     (341) ، فالظَّاهر أنهم في مجالس متعد ِّ

دة على ما  وقال ابن ح    جر: "وال يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحد ِّث في مجالس متعد ِّ

 (342)أخذ عنه عرضا  في محل واحد"

 وباهلل التوفيق  

  

 

 1102ال نكاح إال بولي، حديث رقم:( سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب 340)

   425/ 1( شرح العلل: 341)

 607/ 2( النكت البن حجر: 342)
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 المطلب الخامس: قرائن اإلسنـاد والمتن : 

قرائن اإلسناد والمتن كثيرة، تُعرف من خالل تتبع أقوال النقلاد وترجيحلاتهم وإشلاراتهم،     

 :ينين بها للترجيح في إحدى حالتينوياُلحظ أنهم يشيرون إليها مستع

الحالة األولى: تساوي الرواة فلي الحفلظ أو تسلاويهم فلي العلدد، فتكلون القرينلة فيهلا إشلارة 

 للراجح المحفوظ

 ثانية: أن يكون األحفظ أو األكثر عددا  احتف به قرينة تعزز وتقوي الوجه الراجحالحالة ال

وسوف أحاول ذكر ما أراه قرينة استعان بها النقلاد للتلرجيح أو التعزيلز، بحسلب خبرتلي    

واستقرائي لبعض كتب العلل، مثل علل الحديث البن أبي حلاتم، وعللل اإلملام أحملد، وعللل 

(، وهي كتابات 343مستعينا أيضا  ببعض من كتب في قرائن الترجيح)  الدارقطني، وغير ذلك،

قليلة وجديلدة، وفيهلا بعلض الخللط بلين قواعلد التلرجيح وقلرائن التعليلل، وال يسلتطيع أحلد 

االدعاء باستقصاء جميع القرائن التي استعملها النقاد، إنما أهدف هنا جمع أكبر علدد ممكلن، 

 ز ما كان قرينة سند مما كان قرينة في المتنمع تحرير القرائن من غيرها، وتميي

 

  

 

في   - 343 الترجيح  "قرائن  وعنوانها:  للماجستير،  أطروحته  في  السنوسي،  نادر  الدكتور  ذلك  في  كتب 

  -مكتبة الرشد  -المحفوظ والشاذ وفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر، في كتابه فتح الباري"، وهو مطبوع 

 الرياض 

ويالحظ اقتصاره على قرائن بعض أجناس العلل، وكذا اقتصاره على القرائن عند الحافظ ابن حجر في     

مصدر واحد، ومع ذلك فالكتاب مفيد وفيه تحقيقات علمية، ويُعد إسهاما  جيدا  في هذا الجانب المهم في علم  

 أشار إليها ودرسها العلل، وقد استفدت من بعض النقول والنماذج التي
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 اد: ـأوالً : قرائن اإلسن

  -سـلوك الجادة: -1

المقصود بذلك: عدول الراوي عن الطريق المحفوظة، إلى طريق أخرى مشهورة بسلبب     

 (344)سبق اللسان وخيانة الذاكرة، مع التقاء الطريقين في راو واحد 

فيستدل الناقد على خطأ الراوي في السند بسلوكه للطريق المشهورة، وهذا الخطأ ال يقع فيه   

الضلعفاء، فلالراوي اللذي خلالف الجلادة وقوعه ممن خف  ضبطه وا ، ويكثر  األثبات إال نادر

 أقرب للصواب بكونه أتقن اإلسناد، بشرط أن يكون أضبط ممن سلك الجادة

وقد قال اإلمام أحمد مشيرا  إلى هذه القرينة: "أهل المدينة إذا كان الحلديث غلطلا  يقوللون:    

 (345)حيلون عليهما"ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة: ثابت عن أنس، يُ 

يعني لشهرة هذا السند أصبح من الممكن أي يغلط بعض الرواة ويجعلون كل ما رواه ابلن    

 عن أنس، ولو كان الواقع خالف ذلكالمنكدر عن جابر، وكل ما رواه ثابت هو 

قد سلك الطريق المشلهورة  -مع سوء حفظه -قال ابن رجب: "فإن كان المنفرد عن الحفاظ   

والحفاظ يخالفونه فإنه ال يكاد يُرتلاب فلي وهمله وخطئله ألن الطريلق المشلهور تسلبق إليله 

 (346)األلسنة واألوهام كثيرا  فيسلكه من ال يحفظ"

 وقد ساق ابن رجب مثاال  على ذلك :  

ن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي ُسبيعة الُضبعي، عن الحارث، أن رجال  روى حماد ب    

 (347)( الحديث نا .  قال: أعلمته ؟ قال: ال...قال: يا رسول هللا إني أحب فال

ثابت وأثبتهم في حديثه       أحفظ أصحاب  بن سلمة، وهو  ابن رجب: هكذا رواه حماد  قال 

الرواة عن ثابت، كمبارك بن فضالة وحسين  وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ  

 - -بن واقد، ونحوهما، فرووه عن ثابت عن أنس عن النبي 

 وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه، منهم أبو حاتم والنسائي والدراقطني    

 

 كتبت في ذلك بحثا  ، وهو محكم ومنشور، بعنوان: "سلوك الجادة وأثره في علل الحديث"  - 344

 502/ 2(  ج1شرح علل الترمذي، ابن رجب،) تحقيق د. نور الدين عتر، دار المالح، ط - 345

 725/ 2شرح علل الترمذي، ج - 346

 )هامش شرح العلل(3/908شراف للمزي،  النسائي في عمل اليوم والليلة، كما في تحفة األ -347
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معروفة       سلسلة،  أنس  عن  ثابت  رواية  أن  يعني  الطريق"،  لزم  "مبارك  حاتم:  أبو  قال 

مشهورة، تسبق إليها األلسنة واألوهام، فيسلكها من ال يحفظ، بخالف ما قاله حماد بن سلمة  

 فإن في إسناده ما يُستغرب، فال يحفظه إال حافظ. 

 (348وأبو حاتم كثيرا  ما يعلل األحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من األئمة)       

في هذا النوع من الخطأ قول يحيى    ومن األمثلة التي تدل على احتمال وقوع الثقات الكبار    

: أخطأت يا يحيى، فحدَّث يوما  عن عبيد هللا   القطان:" كنت إذا أخطأت قال لي سفيان الثوريُّ

: " الذي يشرب في آنية الفضة إنَّما  بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا 

 (349) يجرجر في بطنه نار جهنَّم"

بن      يحيى  قال: قال  عليك،  أهون  هذا  هللا،  عبد  أبا  يا  أخطأت  فقلت:  يا    سعيد:  هو  فكيف 

 يحيى؟ 

أم ِّ        عن  بن عمر،  عبد هللا  بن  زيد  نافع، عن  عن  عمر،  بن  عبيلد هللا  أخبرنا  فقلت  قال: 

 (351)..  فقال لي: صدقت يا يحيى..." أنَّ رسول هللا   (350)سلمة

 قرينة السماع إمالًء :   -2

يكون الراوي قد تلقى الحديث من شيخه بواسطة اإلمالء، يعني أن الشيخ يقرأ  وهو أن        

 ويحدث والتلميذ يكتب، فهذا أدعى للضبط واإلتقان، بخالف من يعتمد على حفظه 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري، عن عبد هللا بن عامر،       

 : - -عن جابر، عن النبي

 وهو يناجي جبريل،...( فذكر الحديث   -  -ثة بن النعمان مر  بالنبي) أن حار   

قال أبي: وروى الزبيدي فقال: عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن حارثة مر         

 مرسل، وهو الصحيح، الزبيدي أحفظ من معمر. — -بالنبي

 

 2/726شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج - 348

(، وفي سنده العالء 4189أخرجه عنه الطبراني في األوسط )  –رواه كذلك عن نافع : برد بن سنان    -349

   4/223اللسان   -بن برد ، وهو ضعيف،
   2065ومسلم: 5311،رقم:أخرجه من طريق نافع: البخاري، كتاب األشربة، باب آنية الفضة -350
 )استفدت هذا المثال من كتاب د.عادل الزرقي:)قواعد العلل وقرائن الترجيح(137-14/136تاريخ بغداد-351
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هري وحده، فإنه سمع  فقيل ألبي: الزبيدي أحفظ من معمر؟  قال: أتقن من معمر في الز     

، ثم خرج إلى الرصافة فسمع أيضا  منه.)  من الزهري إمالء 
352  ) 

 قرينة السماع أكثر من مرة:   -3

أكثر        عادة  يكون  الواحد  للحديث  الشيخ  من  ثالثا  أو  مرتين  يسمع  من  أن  هنا  المقصود 

 ضبطا وإتقانا  ممن يسمع مرة واحد 

أبا      يا  ولم  له:  قلت  تبعته،  في حديث  خالفني شعبة  إذا  زيد:  بن  قال حماد  الطيالسي:  قال 

 ( 353)إسماعيل؟ قال: إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي، وكنت أسمع مرة واحدة

وروى اإلمام مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن      

ُسئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: )خذوها وما    --ابن عباس عن ميمونة: ) أن النبي 

 حولها فاطرحوه( 

 (354هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك، وتابعه جماعة من الرواة)    

ورواه عدد من الرواة عن مالك، عن الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس،        

 دون ذكر ميمونة  

 (355ورواه عدد آخر، من الرواة عن مالك به عن ميمونة، دون ذكر ابن عباس)      

أعلم،       وهللا  الحديث،  هذا  إسناد  في  مالك،  عن  شديد  اضطراب  وهذا  البر:  عبد  ابن  قال 

 (356فيه ما قاله يحيى بن يحيى، ومن تابعه.)  والصواب 

ابن        عن  قال:  من  قول  فصحح  االختالف،  هذا  عن  البخاري  شيخه  الترمذي  سأل  وقد 

عباس عن ميمونة أن فأرة... وقال: "هو الصحيح ألن معنا  قال: حدثنا به مالك بن أنس ثالث  

 (357مرات عن ميمونة.) 

 
 ، 2609، رقم: 2/365علل الحديث، ابن أبي حاتم: ج - 352

 9/547،  سير أعالم النبالء: 282/ 10وانظر: السنن الكبرى للبيهقي:     

، المجروحين البن حبان،  78/ 1، ج  3الكامل البن عدي، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط  - 353

 1/30،  ج 1تحقيق محمود إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط

 9/33، التمهيد البن عبد البر 236، صحيح البخاري: رقم:971/ 2موطأ مالك، ت: عبد الباقي، -354

 1/410، فتح الباري 9/334 انظر التمهيد البن عبد البر: - 355

 9/34التمهيد:  - 356

عالم    - 357 وآخرون،  السامرائي،  السيد صبحي  تحقيق:  القاضي،  طالب  أبي  ترتيب  الكبير،  الترمذي  علل 

   552، رقم :   298ص: 1الكتب، بيروت، ط
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عن    وقال أبو حاتم: الصحيح من حديث الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس،    

 - (358  )  -ميمونة، عن النبي

 قرينــة الموطـــن  -4

المقصود بذلك أنه إذا اختلف راويان عن شيخ واحد وكان أحدهما من موطن الشيخ، فإن      

تكون أرجح، ألن الراوي يكون أعرف بحديث أهل    –في حال تقاربهما في الحفظ  –روايته  

 ة كافية بحديثه لقلة الخبرة والمالزمةبلده، والغرباء الذين يروون عن الشيخ ليس لهم خبر

مشايخ      الراوي من  الحديثين سمعه  أحد  يكون  "أن  القرينة:  هذه  إلى  الحازمي مشيرا   قال 

بلده، والثاني سمعه من الغرباء فيرجح األول، ألن أهل كل بلد لهم اصطالح في كيفية األخذ  

 (359) بلده"من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطالح أهل 

قسم الثقات الذين ال يُذكر أكثرهم في    -شرح علل الترمذي-وقد ذكر ابن رجب في كتابه     

كتب الجرح وقد ُضع ِّف حديثهم إما في بعض األوقات، أو في بعض األماكن، أو عن بعض  

(، وما يعنينا هنا من ُضع ِّف في بعض األماكن، وهي علة الموطن، وقد جعلهم  360الشيوخ) 

 : ابن رجب ثالثة أضرب 

: "من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من  الضرب األول    

آخر   موضع  في  منه  وسمع  عنه،  يضبط  فل  شيخ  من  مكان  في  سمع  من  أو  فضبط،  كتبه 

 فضبط" 

قال: فمنهم معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد، قال      

ثرم: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي  من حديث هؤالء البصريين  أحمد: في رواية األ

 وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة.   -يعني باليمن -كان يتعاهد كتبه وينظر

سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، ألن كتبه    وقال يعقوب بين شيبة: 

 لم تكن معه. 

 كوى أسعد بن زرارة من الشوكة   --النبيفمما اختلف فيه باليمن والبصرة حديث أن     

 

 1499، رقم :  2/9علل الحديث، ابن أبي حاتم: ج - 358

 14اآلثار، مرجع سابق، ص:االعتبار في الناسخ والمنسوخ من - 359

 ، فما بعدها552/ 2شرح علل الترمذي، تحقيق األستاذ نور الدين عتر، ج - 360
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رواه باليمن عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، مرسال ، ورواه بالبصرة عن الزهري،     

 (361عن أنس، والصواب المرسل)

 ثم قال:     

الثاني   فلم  الضرب  غيرهم  عن  وحدث  حديثهم  فحفظ  إقليم  أو  مصر  أهل  عن  حدث  من   :

 يحفظ: 

اش، الحمصي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث فمنهم إسماعيل بن عي   

 عن غيرهم فحديثه مضطرب... 

من حدث عنه أهل مصر أو إقليم، فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم    الضرب الثالث:" 

المنذر، ثقة، متفق على    د الخراساني ثم المكي، يُكنى أبا يقيموا حديثه، فمنهم زهير بن محم

العراق   أهل  أن  رواياته  حال  في  الخطاب  وفصل  ضعفه،  بعضهم  أن  مع  حديثه،  تخريج 

الشام   وأهل  الصحيح فمن رواياتهم عنه،  أحاديث مستقيمة، وما ُخرج عنه في  يروون عنه 

 (362يروون عنه روايات منكرة")

 : تصحيح الروايات والموازنة بينها هذه القرينة من خالل ممارساتهم في   راعى النقاد وقد    

وقد روى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، ولم يرو عن ضعيف غيره،       

قال ابن عبد البر: "وإنما روى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو مجمع على ضعفه  

ه ذلك")  وتركه، ألنه لم يعرفه إذ لم يكن من   (363أهل بلده، وكان حسن السمت والصالة فغر 

رواه      فيما  معمر  تخطئة  على  متفقة  العلماء  أقوال  نجد  راشد،  بن  معمر  ترجمة  وفي 

في العراق، وذلك أن كتبه لم تكن معه   هبالعراق، عند قدومه إليها، وأنه كان يهم عند تحديث 

كت فإن  اليمن  في  حديثه  بخالف  وذلك  حفظه،  من  منها  فروى  يحدث  عنده  كانت  به 

 (364ويتعاهدها) 

قال الذهبي: ومع كون معمر ثقة ثبتا  فله أوهام، السيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم     

 (365يكن معه كتبه، فحدث من حفظه فوقع للبصريين عنه أغاليط.") 

 

 2/602شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج - 361

 615-614/ 2المرجع السابق، ج - 362

 60/ 16التمهيد، ابن عبد البر،   - 363

 154/ 4، ميزان االعتدال، الذهبي: 8/255الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم،   364

 7/12، ج1سير أعالم النبالء، الذهبي،  مؤسسة الرسالة، ط- 365



146 

 

صن      من  وقد  يكتنفها  ما  وبيان  القرينة  هذه  تجلية  في  وريكات  الكريم  عبد  الدكتور  ف 

ار"، وهو يشير بذلك أن اختالف  في روايات مختلفي األمص  مالبسات، وسم ى كتابه: "الوهم

 صر قرينة مرجحة مِّ في ال -التلميذ وشيخه-م، فيكون اتفاق الراويينَوهَ صر من أسباب المِّ ال

 م في روايات مختلفي األمصار وجعلها ثمانية: َوهَ اب الوقد بين الدكتور الوريكات، أسب   

 جهل الراوي بشيوخ األمصار األخرى   -1

 التحديث من الحفظ في األمصار األخرى دون كتاب  -2

 تلقين الرواة في األمصار األخرى  -3

 تحّمل الحديث عن شيوخ األمصار األخرى من غير طريق السماع  -4

 قصر صحبة الراوي لشيوخه من أهل األمصار األخرى  -5

 معاملة أهل البالد للغرباء  -6

 ديث النبوي خارج أمصارهم انشغال الرواة بغير الح -7

 (366رحلة الطلبة من بالد قليلة العلم إلى حواضر العلم) -8

 ومن أمثلة ذلك:

ما رواه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار الهاللي عن أبي سعيد    -1

يقول: ) إذا أسلم العبد فحسن إسالمه يكف ِّر هللا عنه كل سيئة    --الخدري، أنه سمع النبي

كان زلفها، وكان بعد القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، والسيئة بمثلها  

 (367إال أن يتجاوز هللا عنها.() 

 وقد رواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم مرسال      

 (368وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره")  وقد حفظ مالك الوصل فيه،   قال ابن حجر:    

الثقات عن ابن جابر، عن بسر بن عبيلد هللا، قلال سلمعت واثللة يحلدث   روى جماعة من  -2

قال: ) ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عيها( وخالفهم   -  -عن أبي مرثد الغنوي، عن النبي

ابن المبارك فرواه عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد هللا، عن أبي إدريس، عن واثلة، عن أبي 

 - -مرثد، عن النبي

 

   246، ص:1سلف، الرياض، طالوهم في روايات مختلفي األمصار، د.عبد الكريم الوريكات، أضواء ال-366

 41، وأخرجه البخاري تعليقا ، برقم:5013، رقم: 8/470سنن النسائي، - 367

 122/ 1فتح الباري،ج- 368
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أبو حاتم: بُسر قد سمع من واثلة، وكثيرا ما يحد ث بُسر علن أبلي إدريلس، فغللط ابلن   قال     

المبارك فظن أن هذا الحديث مما روى عن أبي إدريس، عن واثلة، وقلد سلمع هلذا الحلديث 

( وهذا ملن أبلي حلاتم يعنلي أن ابلن 369بُسر من واثلة نفسه، ألن أهل الشام أعرف بحديثهم)

الجادة، وذلك لعدم خبرته بحديث أهل الشام، وهذه قرينة أخرى تساعد الناقد  المبارك قد سلك

 في معرفة سبب الخطأ

 (370قال أبو حاتم: الثوري حافظ، وأهل المدينلة أعللم بحديلث نافلع من أهل الكوفة) -3

قلت: يقصد أن الثوري على علمه وفضله لكنه كوفي، فإذا خالفه أحد من حفاظ المدينة علن     

 افع فالمدني مقدم ن

ر، عن موسلى بلن عقبلة، أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناده عن محمد بن جعف  -4

 قال:  - –، أن رسول هللا بردة ، عن أبيه، عن أبي عن أبي أسحق

(، ثم سلاق بإسلناده ملن طريلق أبلي 371) إني ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ()   

الربيع قال : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني، قال: سمعت أبلا بلردة يحلدث علن األغلر 

 :  –المزني، قال: قال رسول هللا 

) إنه ليغان عللى قلبلي فأسلتغفر هللا فلي اليلوم مائلة ملرة (، أخرجله مسللم علن أبلي الربيلع   

: "والملدنيون إذا رووا –وهلو ملدني–(، قال الحاكم معلقا على رواية موسى بن عقبة 372به)

عن الكوفيين زلقوا"  ثم بي ن أن رواية أبي الربيع هلي المحفوظلة، وأن الكلوفيين رووه علن 

  -كما هو الصواب  –غيرهما عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، عن األغر مسعر وشعبة و

، حيلث إنهلا نسلخة معروفلة، أبا بردة مشهور بالرواية علن أبيلهقلت: سبب الوهم هو أن       

فبدل أن يروي الراوي السند على وجهه كما هو واقع الرواية قال: عن أبيله، فسللك الجلادة، 

شيخ كوفيا للم يُسلتغرب علدم إتقلان اللراوي للسلند كملا أتقنله والراوي لما كان مدنيا وكان ال

 أصحاب الشيخ الكوفيين الذين هم أعرف بحديثه .

 
   1/80ابن أبي حاتم، العلل ، ج- 369
 311/ 1المرجع السابق ، ج - 370
 114الحاكم ، معرفة علوم الحديث ،  - 371
 41رقم :  4/2075صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب االستغفار ، ج - 372
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 (  373قال الدارقطني: ومغيرة بن أبي الحر وأبو اسحق سلكا به الطريق السهل)    

قلت: لكن كالم الحاكم يفيد أن الخطأ من موسى بن عقبلة اللراوي علن أبلي اسلحق، وهلو    

 ر، وهللا أعلم.الظاه

يٍث رواهُ الحكُم بن ُموسى, عن الهيثمِّ بن  1325قال ابن أبي حاتم)   -5 (: وسألُت أبِّي َعن حدِّ

  ِّ ، عنِّ النَّبِّي  ُحميٍد ، عن زيدِّ بن واقٍِّد، عن بُسرِّ بن ُعبيدِّ هللاِّ، عنِّ ابنِّ عائٍِّذ، عن أبِّي الد رداءِّ

نها.( َصلَّى هللا َعلَيهِّ َوَسلََّم، قال: )من حلف   ا مِّ يٍن فرأى غيرها خير   على يمِّ

ندُهم.     يٌث كان أهُل الش امِّ يُسألُون عنهُ ، وذكُروا أن هُ ليس عِّ  قال أبِّي: هذا حدِّ

ِّ عائِّذِّ هللاِّ،      يس الخوالنِّي  ي: أنَّ بُسر بن ُعبيدِّ هللاِّ إِّن ما يروِّي عن أبِّي إِّدرِّ ندِّ ي عِّ قال أبِّي: وال ذِّ

،  والَ أعلُم روى عنِّ ابنِّ عا  مشقِّيٌّ ، وبُسٌر دِّ يٌّ مصِّ فال أعلُم روى عنهُ  ئٍِّذ شيئا   ألن  ابن عائٍِّذ حِّ

 ، وأرى أن هُ أراد عن عائِّذِّ هللاِّ، فقال: ابُن عائٍِّذ، وهللا أعلُم.  شيئ ا 

ويدخل في قرينة الموطن ما كان عليه بعض المحدثين من ترجيح رواية أهل الحجاز على     

ال يعتمد سوى رواية  مذهب اإلمام مالك، وقد كان الشافعي  غيرهم من أهل البالد، كما هو  

له   أهل الحجاز،  أنتم أعلم بالحديث والرجال مني    "   : الشافعي  حتى خالط اإلمام أحمد، فقال 

بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه    فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو

 (374) "  إذا كان صحيحا

على روايتهم عن غير    رواية أهل البلد الواحد عن بعضهم ويدخل في ذلك تقديم المحدثين ل   

أهل بلدهم، وهو ما ُعرف عنهم من قولهم: هذا سند كوفي، أو هذا سند حجازي، ونحو ذلك.  

 فتجانس الرواة وكونهم من بلد واحد أرجح من غيره. 

قول: سألنا إبراهيم بن موسى فقال: أي   قال: سمعت أبي ي   بي حاتم من ذلك ما ذكره ابن أ   

 حديث في المسح على الخفين أصح ؟ 

 فسكتنا، فقال: هو حديث األعمش عن أبي الضحى عن مسروق، عن المغيرة.    

 فقلت أنا له: حديث حجازي.    
ما هو؟    بن    فقال:  بن جبير  نافع  إبراهيم، عن  بن  بن سعيد، عن سعد  يحيى  قلت: حديث 

 ( 375)فسكت.  .  -مطعم، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي

 

 363الدار قطني ، االلزامات والتتبع ، مرجع سابق ، ص:- 373
 ، ) دار الخلفاء، الكويت، تحقيق األعظمي( 1/172البيهقي، جالمدخل إلى السنن الكبرى،   - 374
 65، مسألة رقم:1/34علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 375
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المجال، ما إذا كان الراوي من أهل بلد معين، لكن الراوي عنه من بلد   ومما يدخل في هذا   

 ذلك: ال عن الراوي أهل بلده، ومثآخر، فهذه قرينة تورث الريبة ألن األصل أن يروي 

حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا البغدادي، ثنا المقدام بن    -ما أخرجه الحاكم:      

عن عبيد هللا بن    ثنا حماد بن سلمة، داود، عن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني،  

ه وسلم قال: )إذا توضأ أحدكم ولبس  أبي بكر وثابت، عن أنس: أن رسول هللا صلى هللا علي 

 خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم ال يخلعهما إن شاء إال من جنابة( 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة، غير أنه ليس     

   (376عند أهل البصرة عن حماد )

به      يعل  أن  يمكن  ما  إلى  بذلك  يشير  حماد:  البصرة عن  أهل  عند  ليس  إنه  وقوله:  قلت: 

الحديث، وهو قرينة أن حمادا  بصري، والحديث ليس عند أهل البصرة، فلو كان الحديث ثابتا   

 عن حماد لرواه أهل البصرة والمختصون من أصحابه 

 رواية الراوي عن أهل بيته وأقاربه:   -5

رينة تعني أن الراوي عندما يروي عن أبيه، أو عن أخيه، أو عن عمه أو عمته،  هذه الق     

ذلك،   وسهولة  ونحو  وقرابته  بيته  أهل  من  الراوي  لقرب  الضبط،  دواعي  من  ذلك  فإن 

 الوصول إليهم والرواية عنهم ومراجعتهم، بخالف الغرباء عنهم 

 ومن أقوال العلماء في ذلك:   

عودي إذا حدث عن أبي إسحق وعمرو بن مرة، واألعمش، فإنه  قول الدارقطني: "المس  -1   

 (377) يغلط، وإذا حدث عن معن والقاسم وعون فهو صحيح، وهؤالء هم أهل بيته"

  منصور ، عن  سفيان، أخبرنا  ابن كثيرقال أبو داود: باب من قال: "كان حراً": حدثنا    -2   

   -رضي هللا عنها -  عائشة، عن األسود، عن إبراهيمعن 

يرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي    ريرةبَ )أن زوج     كان حراً حين أعتقت، وأنها خ 

  (378) كذا وكذا(

حراً[األسود  قالكذا  ه    ]كان  عروة  :  طريق  من  أخرى  روايات  في  وجاء  بن  ،  والقاسم 

   (379)محمد عن عائشة )أنه كان عبداً(

 
 1/289المستدرك:  -376
 266، سؤال:22/ 1،ج1سؤاالت السلمي للدارقطني ..، تحقيق طالل آل حيان، ط-377

 2235سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب من قال  كان حرا، رقم الحديث: - 378
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بل     ألصق  كانا  ألنهما  عنها،  والقاسم  عروة  رواية  العلماء  ألن  األسود من    عائشة رجح    

قدمة على رواية  )أنه كان عبدا ( م  عائشةابن أخيها، فروايتهما عن    القاسمابن أختها و  عروة 

 : )أنه كان حرا (  األسود 

وسبب هذا التقديم أن أهل البيت أعرف بحديثهم، ثم إن عروة والقاسم يأخذان عن عائشة     

 (380) ف األسود من غير حجاب ألنهما محارم لها، بخال

بولي"  -3 إال  نكاح  "ال  حديث:  على  معلقا   حجر  ابن  فيه  (381) قال  يحكم  لم  "البخاريَّ   :

له باالتصال لمعاٍن أخرى رجحت عنده   باالتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنَّما حكم 

أبي   عن  رووه  وعيسى  إسرائيل  وابنيه  إسحاق  أبي  بن  يونس  أن  منها:  الموصول،  حكم 

جل أخص به من غيرهم"إسحاق   (382) موصوال  ، وال شكَّ أن آل الرَّ

 شهرة رواية الراوي عن شيخه:  -6

 فكثرة الرواية عن شيخ معين، واالشتهار بذلك يكون قرينة معززة    

إفادة "أن" وإفادة "عن" في االتصال:      بين  الفرق  قال ابن رجب: في معرض حديثه عن 

بالرو اشتهر  فيمن  يكون  إنما  قصته،  "وهذا  المحكي  عائشةاية عن  مع  لم  كعروة  من  أما   ،

 )383يُعرف له سماع منه فال ينبغي أن يُحمل على االتصال)

قلت: يقصد ما يأتي في بعض الروايات مثل قولهم: "عن عروة أن عائشة قالت..." فهذا      

الصيغة  محمول على االتصال لشهرة رواية عروة عن عائشة، وفي غير ذلك ال تكون هذه  

 محمولة على االتصال بل يكون المراد بها الحكاية عن المذكور

 
رقم    - 379 أعتق،  لمن  الوالء  إنما  باب  الطالق،  كتاب  مسلم،  القاسم3858-3855صحيح  طريق  من   ،  

الحديث:   رقم  الطالق،  كتاب  داود،  أبي  وسنن  عائشة،  عن  كتاب 2234،  2233وعروة  البيهقي،  سنن   ،

 14649الطالق، حديث رقم:  

باب    الطالق،  البخاري،كتاب  ) صحيح  عبدا  كان  بريرة  أن زوج  عباس  ابن  حديث  من  البخاري  وأخرج 

 ( 5280خيار األمة تحت العبد، رقم:

 15مرجع سابق ص: المنسوخ من اآلثار، الحازمي،االعتبار في الناسخ و - 380

والترمذي في جامعه كتاب النكاح/ (  2076أخرجه أَبو داود في السنن كتاب النكاح/ باب في الولي )  -381

 ( من حديث أَبي موسى األشعري رضي هللا عنه.1101) 14باب 
 ( . 2/606النكت البن حجر ) -382

 604/ 2شرح علل الترمذي،  -383
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 شهرة الراوي بحذف بعض اإلسناد: -7

من خبرة نقاد الحديث فإنهم يعرفون أن بعض رواة الحديث إذا شك في رفع الحديث أو      

  وصله فإنه يبني على اليقين، ويروي الحديث مرسال  أو موقوفا ، وذلك لورعهم وخوفهم من 

 احتمال التزيد في الحديث 

إنما      إذا كان مسندا   أبدا ،  الحديث  يهبط في  إنما  يتقدم،  لم  إذا شك  الشافعي: كان مالك  قال 

 (384ينزل درجة") 

 ( 385) وقال علي بن المديني: كيف أذكر رجال  يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر"     

 قال ذلك بحق عفان بن مسلم 

أن الراوي المعروف بذلك إذا خولف في وصل حديث أو رفعه لم  وفائدة هذه القرينة، هو      

تكن مخالفته قادحة، ويُحمل تقصيره على التهيب وليس على كونه محفوظا  كذلك ما لم تكن  

    (386) ظ هو اإلرسال أو الوقف، ونحو ذلكهناك قرينة أخرى تدل على أن المحفو 

 أن يكون الراوي له عادة بحذف راو من السند -8

قال الدارقطني متحدثا  عن اإلمام مالك: فإن له عادة بهذا، أن يسقط اسم الضعيف عنده في     

 اإٍلسناد مثل عكرمة وغيره 

: روى سعيد بن هالل عن زيد بن أسلم العدوي، عن أبيه عن عمر، قال:  قلت: مثال ذلك   

 (387) )اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك(

 فحذف الواسطة     (388) ه مالك عن زيد بن أسلم، عن عمر..وروا   

قال الحافظ: الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.... وقد رواه مالك عن     

 (389) زيد بن أسلم، عن عمر. لم يذكر بينهما أحدا ، ومالك كان يصنع ذلك كثيرا .

 
 200آداب الشافعي ومناقبه البن أبي حاتم، تحقيق سيد صقر، ص: - 384

 199المرجع السابق: ص:  - 385

 11/294،  27،  14/ 10ل الدارقطني العلانظر للمزيد:  - 386

 1791، رقم: 2/668البخاري في صحيحه، في فضائل المدينة، باب كراهية أن تعرى المدينة،ج - 387

 عن معن بن عيسى عن مالك به..    3/331أخرجه ابن سعد في الطبقات،  - 388

 377هدي الساري:  - 389
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ذي أسقط من السند معروفا  بذلك، فال  وهذه القرينة تفيد عند تعارض الوصل والقطع، وال   

 يضر إسقاطه 

   قرينة التخصص  -9

بعلم معين، فيبرع فيه، وهذا يادي إلى مزيد        يقصد بذلك أن بعض الرواة يكون مهتماً 

تخصصه، في  النقاد على احترام التخصص   وقد جرت   اإلتقان  وعده قرينة معززة،    طريقة 

المناسك،   أحاديث  في  تخصص  من  ومنهم  السيرة،  أحاديث  في  تخصص  من  الرواة  فمن 

 وهكذا 

والكسائي      كنافع  الحديث،  دون  القراءة  في  أثبات  القراء  من  جماعة  "وكذلك  الذهبي:  قال 

أن   كما  الحديث،  في  ذلك  يصنعوا  ولم  وحرروها،  الحروف  بأعباء  نهضوا  فإنهم  وحفص، 

من الحفاظ أتقنوا الحديث، ولم يُحكموا القراءة، وكذا شأن كل من برز في فن ولم يعتن    طائفة 

 (390) بما عداه"

يراعون        النقاد في حالة االختالف  فإن  الضبط واإلتقان  التخصص في  أهمية  وبناء على 

 ترجيح رواية صاحب التخصص 

لهذا فإن الحافظ ابن حجر، في معرض المقارنة بين روايات حديث جابر عندما باع جمله      

للنبي الغزوات  إحدى  تبوك،  -  -في  الغزوة وبعضهم سماها  يسم  لم  الرواة  ورواه    فبعض 

إسحق   بن  المغازي –محمد  مع    -صاحب  )خرجت  فقال:  جابر،  عن  كيسان  بن  وهب  عن 

 (391) في غزوة ذات الرقاع( -  -رسول هللا

 (392) قال الحافظ: هي الراجحة في نظري، ألن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم   

 قرينة قدم السماع: -10

به         تقدم  الشيخ يضعف حفظه كلما  إن  مقتبل  حيث  ذهنه، ويكون في  العمر وتنقص حدة 

 شبابه قريب العهد بما سمع كثير المذاكرة لما سمع 

الشيخ في أول تحديثه ليس كمن سمع منه في وقت كبره، حيث        لهذا فإن من يسمع من 

 مظنة النسيان والوهم 

 

 11/543سير أعالم النبالء،  - 390

 3/1334ابن هشام،  ،  وسيرة  3/375مسند أحمد:  - 391

 5/320فتح الباري،) الطبعة السلفية، تحقيق ابن باز، والخطيب، (  - 392
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حفظ    قال الحافظ بن حجر: "ألن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، ألنه مظنة قوة    

 (393) الشيخ"

 ومن هؤالء سفيان بن عيينة، فقد حصل له شيء من ضعف الحفظ في كبره      

قلت البن عيينة: كنَت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو    قال يحيى القطان:     

 (394) تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع األول فإني سئمت 

سفي    الرواة عن  من  عدد  رواه  ما  ذلك:  أبي  ومن  عن  دينار،  بن  عيينة عن عمرو  بن  ان 

 للطائف..  - -: في حصار النبيعمر العباس الشاعر، عن عبد هللا بن  

علماء أن االختالف  مرو، وقد بين البن عيينة فجعلوه عن عبد هللا بن عَ رواه عدد آخر عن ا   

 (395) مر بن الخطاب""عن عبد هللا بن عُ فيه من سفيان ورجحوا رواية من قال:  

فقال: "واألول    النقاد  ترجيح  ابن حجر سبب  الحافظ  بين  بن    -وقد  يعني عبد هللا بن عمر 

حفاظ    -الخطاب  من  وغيرهما  الحميدي  وكذلك  المديني،  بن  علي  رواية  في  الصواب  هو 

نة، وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن بشار، وهو ممن الزم ابن  أصحاب ابن عيي

عيينة جدا ، والذي قال عن ابن عيينة في هذا الحديث "عبد هللا بن عمرو" هم الذين سمعوا  

 (396) منه متأخرا  كما نبه عليه الحاكم"

 قرينة فقه الراوي:  -11

ي عد فقه الراوي ميزة له، حيث إن ذلك يجعله عالماً بمدلوالت األلفاظ، وهذا يساعد على       

ضبط المعنى في حال نسيان شيء من ألفاظ الحديث، وال شك أن ضبط اللفظ والمعنى أولى  

روى   إذا  الراوي  فقه  اشتراط  الحديث  نقاد  بعض  دفع  وهذا  فقط،  اللفظ  وأفضل من ضبط 

 ون رواية األكثر فقهاً عند االختالف  بالمعنى، وجعلهم يرجح

ذلك    عمش عن  سؤال وكيع لبعض تالميذه: أي اإلسنادين أحب إليكم: األ   ومما اشتهر في 

 أو سفيان، عن منصور، عن علقمة، عن عبد هللا ؟ أبي وائل، عن عبد هللا ؟ 

 

 1/366فتح الباري، ج- 393

 4/121تهذيب التهذيب:  - 394

 12/339شرح النووي على صحيح مسلم:  - 395
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 فقالوا: األعمش عن أبي وائل عن عبد هللا.     

األ     ل  هللا  سبحان  يا  فقيه،  فقال:  ومنصور  فقيه،  وسفيان  شيخ،  وائل  وأبو  شيخ،  عمش 

 (397وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه. وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ) 

 وواضح هنا أنه يقصد بالشيخ الراوي الثقة إذا لم يكن فقيها          

للراوي       الفقه  أهمية  يدل على  ثقة  وهذا  يُقد إذا كان  نازال ،  ، وأن حديثه  إسناده  م ولو كان 

 بينما تجد عامة الرواة يفضلون السند العالي 

 ومن أمثلة تقديم الراوي الفقيه:  

الرامهرمزي       أخرجه  فحدثنا عن سفيان، عن    ما  المبارك،  ابن  كنا عند  قال:  نوفل  عن 

فقال رجل:    ، أعطاها"  ما  كل  المختلعة  يأخذ من  أن  كره  "أنه  الشعبي،  أبي حصين، عن 

حدثنا قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي: "أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر  

يك لم  قيساً  إن  المبارك:  ابن  فقال   ، أعطاها"  فاطلب مما  "وأكثر"،  "كل"  بين  بفرق  ن 

 (398لسفيان قرناً ولن تجد.) 

قلت: ال يخفى االرتباط القوي بين الفقه والدراية بالعربية، وكل ذلك يؤثر في فهم الراوي      

بالمعنى، كم السابق،    ا للنص، حيث ال تخلو بعض األلفاظ أن تكون مروية  المثال  فمثل  في 

: "كل ما أعطاها" و "أكثر مما أعطاها"، بين كلمتي  ري في فقهه وعلمه يميز سفيان الثو 

 (399والفرق شاسع ، مما يدل على أهمية فقه الراوي وفهمه) 

 قرينة اضطراب الراوي المخالف:   -12

بمعنى أنه إذا كان من روى أحد اللفظين لم يثبت على ذلك بل رواه بخالف ما كان يرويه     

 يؤكد صواب رواية من خالفه: سابقا ، فهذا دليل على عدم ضبطه،  وهذا  

عن      الزهري  عن  وغيرهم،  ويونس  والليث  راشد  بن  ومعمر  مالك  رواه  ما  ذلك:  ومثال 

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة: )أنه أَهدى  

 

، المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي،) تحقيق األعظمي، أضواء السلف،  11معرفة علوم الحديث للحاكم:  - 397

 17،  االعتبار للحازمي، مرجع سابق: ص: 1/15،( ج2الرياض، ط 

 240المحدث الفاصل، ص:- 398

 2/272الجوزي:  التحقيق البن    7/170   10/ 5ينظر: السنن الكبرى  - 399
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وجهه قال: "إنا لم  فرد ه عليه، فلما رأى ما في    -وهو باألبواء  –حمارا  وحشيا  - لرسول هللا

 (400نرده عليك إال أنَّا ُحُرم" () 

  -  –) أنه أهدى لرسلول هللا  عن الزهري بالسند المذكور بلفلظ:بن عيينة فرواه  ا وخالف     

 (401لحم حمار() 

وهنا فإنه من الواضح أن رواية سفيان شاذة لمخالفتها لما رواه الجماعة األثبات، ومع ذلك      

ا الشذوذ ومؤكدة لصواب رواية الجماعة، وهذه القرينة أن سفيان قد  فهناك قرينة معززة لهذ 

بي ن ذلك   تقدم، وقد  بما  الجماعة، ثم رواه أخيرا   اضطرب في روايته فكان أوال  يرويه مثل 

الحميدي في روايته عن سفيان، فقد ثبت عنه أنه قال: "وكان سفيان يقول: )حمار وحش(، ثم  

لحم حمار وحش()  ( إلى  فيه، فرواية  402صار  ابن عيينة يضطرب  البيهقي: "وكان  قال   ،)

 (403العدد الذين لم يشكوا فيه أولى") 

 (404وعل ق على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله : " فدل  على اضطرابه فيه")      

 السنـد الذي ال يجـيء  -13

غير       السند  هذا  أن  الناقد  يعرف  بحيث  سهواَ،  أو  عمداً  إما  مركباً  السند  يكون  أن  وهو 

ولهذا   أحاديث،  به  ت رَو  ولم  النقادمعهود،  ال    يعبر  السند  "هذا  بقولهم:  الحالة  هذه  عن 

فالن"،   من  سماعاً  لفالناً  نعرف  "ال  أو  بعض"  من  بعضهم  سماع  ي عرف  "ال  أو  يجيء"، 

لى فطنتهم ومعرفتهم لألسانيد الموجودة في واقع الراوية، وال يغترون  ونحو ذلك مما يدل ع

بكون الراوي معاصراً لمن روى عنه ويمكن لقااه له، فاشتراط المعاصرة إنما يطلبونه بعد  

 ثبوت كون السند معهوداً جاءت به الراوية في غير هذا الحديث

 ومن أمثلة ذلك:

رواه سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان، عن    قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث   -1

 يُقَب ِّل إذا خرج إلى الصالة، ال يتوضأ(   --الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة: ) كان النبي

 

 2838-2837، صحيح مسلم: 1825، صحيح البخاري: رقم: 83، رقم: 1/353موطأ مالك، ج - 400

 5/192،  السنن الكبرى:4/37، مسند أحمد:2839صحيح مسلم: رقم:- 401

 2/344، ج1مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 402

 4/196جمعرفة السنن واآلثار، - 403

 4/39فتح الباري: ج- 404
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فقال أبي: هذا حديث منكر، ال أصل له من حديث الزهري، وال أعلم منصور بن زاذان     

 سمع من الزهري، وال روى عنه 

رحمه هللا       أبي  عن  أراد:  وحفظي  إنما  قال:  أن أنه  عائشة:  عن  سلمة  أبي  عن    الزهري 

 ) كان يقبل وهو صائم( - -النبي

 (405قلت ألبي ممن الوهم؟  قال: من سعيد بن بشير.)     

قلت: قول أبي حاتم: "هذا حديث منكر" يشير به إلى تفرد سعيد بن بشير في رواية أصل      

كثرتهم   على  تالميذه  من  أحد  يرويه  ال  ثم  الزهري،  وهو  مشهور  مكثر  شيخ  عن  شرعي 

 ال أصل له من حديث الزهري  : ومن هنا قال أبو حاتم ، وعلى أهمية الموضوع

الرواة، فبين أن منصور بن زاذان غير معروف بالرواية  ثم استعان أبو حاتم بقرينة نسق        

 عن الزهري، فهذه قرينة تُعزز كون الرواية خطأ   

واستعان بقرينة أخرى وهي وجود حديث آخر وهو) كان يقبل وهو صائم( مروي بالسند     

نفسه: الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، فحصل إبدال الصيام بالوضوء، وهو يندرج تحت  

 في لفظ المتن. وسببه دخول حديث في حديث  الشذوذ 

عن    -2 أبيه،  عن  حسان،  بن  يحيى  بن  محمد  عن  وحدثنا  أبي  سمعت  حاتم:  أبي  ابن  قال 

  –روي عن رسول هللا    مسكين أبي فاطمة، عن حوشب، عن الحسن، قال: كان أبو أمامة ي 

-  )إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استالال ( : 

منكرفقا هذا  أبي:  بهذا    ، ل  عندي  مسكين  أمر  ووهن  يجيء،  ال  أمامة  أبي  عن  الحسن 

 (406الحديث)

قلت: قوله "الحسن عن أبي أمامة ال يجيء"، يقصد به أنه الحسن غير معروف الرواية     

عن أبي أمامة، حيث لم يصح أنه روى عنه في غير هذا السند الذي ُسئل عنه، فهذه قرينة  

الراوي   حاتمتؤكد خطأ  أبو  واستدل  مسكين،  بكونه    -رحمه هللا  -وهو  الراوي  على ضعف 

 يروي مثل هذا السند غير المعهود، لهذا قال عنه إنه منكر. 

وال يخفى أن األساس في نقد هذه الرواية عند أبي حاتم هو تفرد مسكين أبي فاطمة، وهو       

 تفرد منكر، وكونه أتى بسند غير معهود قرينة مؤكدة للخطأ  

 

 108، مسألة رقم:1/48علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 405

 570، مسألة رقم:1/198المرجع السابق:  - 406
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لم يروِّ عن أبي تميمة    الحديث حديث األعمش، ألن األعمشقول أبي حاتم: "ال يشبه هذا    -3

 "ال يجيء"  فهو بمعنى قوله في ما سبق:  (407) شيئا ، وهو بأبي إسحاق أشبه"

 زيادة رجل في السنـد -14

خالد  قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن      

قال: )كيلوا طعامكم    --بن معدان، عن جبير بن نفير، عن المقدام بن معدي كرب عن النبي

يبارك لكم فيه ( قال أبي: رواه بقية عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام،  

 ، وال يدخل بينهما جبير بن نفير  - -عن النبي

 (408د رجال .) قلت: أيهما الصحيح؟  قال: حديث ثور، حيث زا   

أحفظ،      كونه  مع  السند  في  لرجل  ثور  وزيادة  مقدمة،  فروايته  بقية،  من  أحفظ  ثور  قلت: 

 قرينة مؤكدة لخطأ بقية 

 : ن الرواية األخرى عن رجل ) مبهم(كو -15

روى صدقة بن عبد هللا السمين، ثنا أبو معاويلة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن    -  1

 قال: ) ال طالق قبل نكاح(  -  -عبد هللا، عن النبي

قال أبو حاتم: هذا خطأ، والصحيح، ما رواه الثوري، عن محمد بن المنكدر قال: حدثني      

 من سمع طاوسا .  

 (409فلو كان سمع من جابر لم يحدث عن رجل عن طاوس مرسل)

ح أبو حاتم رواية الثوري، وهو أمر متوقع، ألن األحفظ جدير بكون رويته ه    ي  قلت: رج 

دث بواسطة رجل   الراجحة، لكنه أكد ذلك بقرينة توجد في السند الراجح، وهو كون الراوي ح 

 مبهم، فهذا يدل على خطأ الرواية التي ظاهرها االتصال

عن األوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد   عن مسكيلن، ن حديلث رواه النفيليُسئل أبو حاتم ع-2

 : ) ال رقية إال من عين أو حمة(--عن ميمونة، عن النبي   ،عن يزيد بن األصم  ،هللا

 

 2/125العلل البن أبي حاتم:   -407

 1128، مسألة رقم:1/3378علل الحديث، ابن أبي حاتم: ج- 408

 1222، مسألة رقم: 408/ 1علل الحديث،  - 409
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بن األصم عن ميمونة      أبو حاتم: رواه بعض أصحاب األوزاعي عن من سمع يزيد  قال 

النبي  النفيلي يمتنع من تحديث حديث مسكين هذا  -  -عن  يسم  أحدا ، فكان  لم    ولم  ويقول: 

أُتابع عليه. والذي يرويه الدمشقيون عن األوزاعي عن من سمع يزيد بن األصم أشبه،  ألن  

 (410األوزاعي لو كان سمع من إسماعيل بن عبيد لم يكن عنه.) 

ذكر     أن  يرى  حاتم  أبا  أن  وواضح  يبهمه.   لم  أي  عنه"  يكن  "لم  بقوله:  ويقصد  قلت: 

السند المنقطع، وقد رجح أبو حاتم رواية الدمشقيين عن    إسماعيل خطأ، بمعنى أنه زيادة على

في   الواسطة  إبهام  وكان  الموطن،  شامي  ألنه  األوزاعي  بحديث  أعرف  وهم  األوزاعي، 

 روايتهم قرينة مرجحة، تؤكد شذوذ رواية النفيلي 

 أن ال يوجد الحديث في أصل الشيخ:  -16

فيقول       عنهم،  وكتبها  شيوخه  من  سمعها  التي  مروياته  فيه  الذي  كتابه  هو:  الشيخ  وأصل 

الحديث   كان  "لو  عليه:  يتابع  وال  شيخ،  عن  راٍو  به  تفرد  حديث  عن  يُسألون  عندما  النقاد 

 محفوظا لكان في كتبه"، فيرجحون هنا أن يكون من روى عن الشيخ قد أخطأ أو دل س  

إذا شك      الناقد  أبا زرعة  وكان  البرذعي  الراوي نظر في أصول مروياته، سأل  في خطأ 

الرازي عن سويد بن سعيد فقال: أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا  

 (411حدث من حفظه فال) 

لذلك فإن علماء النقد المتقدمين كان لهم ميزة االطالع على األصول للتحقق والتثبت من     

نقد   قيمة  على  يبرهن  مما  للمتأخرين  متوفر  غير  وهذا  انفرد،  إذا  خاصة  الراوي  حفظ 

 المتقدمين ُويبرز رجاحة نقدهم على نقد من بعدهم، من أجل ذلك قال الذهبي: 

على المحدث، فإن أولئك األئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود  "وهذا في زماننا يعسر نقده   

المتيقنة   العبارات  وفُقدت  األسانيد  علينا  فطالت  نحن  وأما  عللها،  وعرفوا  األصول  عاينوا 

 (412وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك") 

 ومن أمثلة االعتماد على هذه القرينة: 

 

 2450، مسألة:31/ 2الحديث، جعلل   - 410

 2/409أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي، ج - 411

 46الموقظة، الذهبي،  ص:  - 412
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لي أن من اهتمامات النقاد التمييز بين ما يرويه بعض الرواة من  ذكر ابن رجب الحنب   -1 

الثقات   األعيان  أحد  الزهري  سعد  بن  إبراهيم  ومنهم  قال:  كتبهم،  من  يروونه  وما  حفظهم 

 ( ن حفظه فيخطئ، وفي كتابه الصواب كان يحدث مق على تخريج حديثهم. قال أحمد: )المتف

 ه أحاديث أنكرت عليه : ، روى من حفظوقد تكلم فيه يحيى القطان    

 قال: )األئمة من قريش (  منها: روى عن أبيه عن أنس عن النبي  

 وُسئل أحمد عنه فقال: ) ليس هذا في كتب إبراهيم، ال ينبغي أن يكون له أصل (  

سأل أبو حاتم أحمَد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن   -2

 : ) ال نكاح إال بولي (  --عائشة، عن النبي

، ثم لقيت فالنا ،       نة فيها أحاديثه، من حد ث عنهم: ثم لقيت عطاء  فقال: كتب ابن جريج مدوَّ

 ( 413فلو كان محفوظا  عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته.) 

سننه: في  البيهقي  القصة  روى  بَرَ   قال:  وقد  أَخي اليَحافُِّظ،   ِّ َّللاَّ َعبيدِّ  أَبُو  بََرنَا  بيُن  َوأخي اليُحَسييُن  نَا 

َمَد   أَحي عيُت  قَاَل َسمِّ  ، ىُّ ازِّ يَس الرَّ رِّ إِّدي بيُن  ُد  ُمَحمَّ أَبُو َحاتٍِّم:  ثَنَا  ، َحدَّ ىُّ أَيُّوَب الطُّوسِّ بينِّ  بيَن  اليَحَسنِّ 

يَث ابينِّ ُجَرييجٍ :» الَ نَِّكاَح   نيَدهُ أَنَّ ابيَن ُعلَيَّةَ يَذيُكُر َحدِّ َر عِّ إِّالَّ بَِّولِّى ٍ «. قَاَل ابيُن  َحنيبٍَل يَقُوُل َوذُكِّ

فيهُ، َوأَثينَى َعلَى ُسلَييَماَن بينِّ ُموَسى.  ىَّ فََسأَليتُهُ َعنيهُ فَلَمي يَعيرِّ هيرِّ  ُجَرييجٍ، فَلَقِّيُت الزُّ

نَةٌ َولَييَس َهذَا فِّى ُكتُبِّهِّ يَعي     َمُد بيُن َحنيبٍَل: إِّنَّ ابيَن ُجَرييجٍ لَهُ ُكتٌُب ُمَدوَّ َكايَةَ ابينِّ ُعلَيَّةَ  فَقَاَل أَحي نِّى حِّ

 َعنِّ ابينِّ ُجَرييجٍ.  

اليعَبَّا    عيُت  َسمِّ قَاَل  يَعيقُوَب  بيُن  ُد  ُمَحمَّ  : اليعَبَّاسِّ أَبُو  ثَنَا  َحدَّ اليَحافُِّظ   ِّ َعبيدِّ َّللاَّ أَبُو  بََرنَا  بيَن  َوأَخي َس 

فِّى يَقُوُل  يٍن  َمعِّ بيَن  يَى  يَحي عيُت  َسمِّ يَقُوُل  ٍد  ابيُن    ُمَحمَّ يهِّ  وِّ يَري الذي   ) بَِّولِّى ٍ إِّالَّ  نَِّكاَح  )الَ   : يثِّ َحدِّ

ُت أَحي  ىَّ فَقَاَل لَسي هيرِّ  فَُظهُ. ُجَرييجٍ، قُليُت لَهُ: إِّنَّ ابيَن ُعلَيَّةَ يَقُوُل قَاَل ابيُن ُجَرييجٍ. فََسأَليُت َعنيهُ الزُّ

يٍن: لَييَس يَقُوُل َهذَا إِّالَّ      يَى بيُن َمعِّ ابيُن ُعلَيَّةَ. َوإِّنََّما َعَرَض ابيُن ُعلَيَّةَ ُكتَُب ابينِّ ُجَرييجٍ  فَقَاَل يَحي

لََحَها لَهُ.  اٍد فَأَصي يزِّ بينِّ أَبِّى َروَّ يدِّ بينِّ َعبيدِّ اليعَزِّ  َعلَى َعبيدِّ اليَمجِّ

لَمَ     أَعي َكاَن  فَقَاَل:  يدِّ َهَكذَا  اليَمجِّ َعبيَد  أَنَّ  ُكنيُت أَُظنُّ  َما  يَى:  لِّيَحي ابينِّ ُجَرييجٍ  فَقُليُت  يثِّ  بَِّحدِّ النَّاسِّ   

َحاَق الي  عيُت أَبَا إِّسي ِّ اليَحافُِّظ قَاَل َسمِّ بََرنَا أَبُو َعبيدِّ َّللاَّ . َوأَخي يثِّ ني لَمي يَبيذُلي نَفيَسهُ لِّليَحدِّ ى يَقُوُل  َولَكِّ ُمَزك ِّ

عيُت َجعيفََر الطَّ  َد بيَن َهاُروَن يَقُوُل َسمِّ يٍد: ُمَحمَّ عيُت أَبَا َسعِّ يٍن  َسمِّ يَى بيَن َمعِّ عيُت يَحي ىَّ يَقُوُل َسمِّ يَالِّسِّ

يثِّ ُسلَييَماَن بينِّ ُموَسى َوقَاَل لَ  فَةَ َحدِّ َوايَةَ ابينِّ ُعلَيَّةَ َعنِّ ابينِّ ُجَرييجٍ أَنَّهُ أَنيَكَر َمعيرِّ ُن رِّ هُ  يَُوه ِّ مي يَذيُكري

ابينُ  َع  َسمِّ َوإِّنََّما  ُعلَيَّةَ،  ابينِّ  َغييُر  ُجَرييجٍ  ابينِّ  إِّنََّما  َعنِّ  بِّذَاَك،  لَييَس  َسَماع ا  ُجَرييجٍ  ابينِّ  نِّ  مِّ ُعلَيَّةَ   

 

 1224، مسألة رقم:1/408علل الحديث،- 413
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يلَ  َماعِّ إِّسي َوايَةَ  يٍن رِّ يَى بيُن َمعِّ ، َوَضعََّف يَحي يزِّ بينِّ َعبيدِّ اليعَزِّ يدِّ  َعلَى ُكتُبِّ َعبيدِّ اليَمجِّ َح ُكتُبَهُ    َصحَّ

دًّا.  (414) َعنِّ ابينِّ ُجَرييجٍ جِّ

آخر  -3 : قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة، عن سعيد بن أبي  مثال 

 في تخليل اللحية  - -عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بالل، عن عمار، عن النبي

 قال أبي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة.    

أب    ابن  في مصنفات  لكان  لو كان صحيحا   قال:  ؟  ابن  قلت: صحيح  يذكر  ولم  ي عروبة، 

 (416(، وهذا أيضا مما يوهنه)415عيينة في هذا الحديث )الخبر()

قلت: استند أبو حاتم على تفرد ابن عيينة، وعزز ذلك بقرينة عدم وجود الحديث في كتاب      

يصرح   لم  عيينة  ابن  كون  وهي  أخرى  بقرينة  ذلك  أي د  ثم  عروبة،  أبي  ابن  وهو  الشيخ 

أن عدم   إال  ثقة،  يدلس إال عن  بالتدليس، أو ال  ابن عيينة غير معروف  أن  بالتحديث، ومع 

 في حديث انفرد به يُعد علة، وهذا من نوع اإلعالل بما ال يقدح غالبا  تصريحه بالتحديث 

وما يُخشى من تدليس من ال يدلس عادة وجد هنا، فقد رواة الترمذي عن سفيان، عن أبي       

 ( 417أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حسان، عن عمار به) 

و ضعيف، فدل ذلك على صحة ما  فظهر بهذا أن سفيان إنما أخذه عن عبد الكريم هذا وه   

 ذهب إليه أبو حاتم   

ابن معين:  -4 الدراوردي، وأخبرني من  -قال  لحديث: "لم يوجد في كتاب  في سياق إعالله 

   (418) سمع كتاب العالء من الدراوردي، إنما كانت صحيفة، ليس هذا فيها"

)األئمة    -  -لنبيُسئل اإلمام أحمد عن حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أنس، عن ا  -5

 من قريش( 

 (419قال: ليس هذا الحديث في كتب إبراهيم، ال ينبغي أن يكون له أصل )   

 

 7/105السنن الكبرى، البيهقي، ) طبعة حيدر آباد،(   - 414

 كلمة "الخبر" ليست في األصل، ويقتضيها السياق  - 415

 60، رقم 1/32علل الحديث:ج - 416

 1/29جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، ج - 417

 (  362رواية ابن طهماز ) -418
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 قلت: يعني ليس له أصل من حديث أنس    

قال عبد هللا: حدثني مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا مسعر، عن    -6

بواكي، فقال: اللهم اسقنا غيثا  ُمغيثا  مريئا  مريعا     --يزيد الفقير، عن جابر، قال: أتتِّ النبي

 قال: فأطبقت عليهم.  نافعا  غير ضار، عاجال  غير آجل(

فقال:      أبي  الحديث  بهذا  ولم يكن  فحدثت  كتابه عن مسعر،فنسخناه،  بن عبيد  أعطانا محمد 

 هذا الحديث فيه، ليس هذا بشيء. كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد 

يقل      ولم  مرسال ،  الفقير  يزيد  عن  مسعر،  حدثنا  قال:  محمد،  أو  يعلى  وحدثناه  أبي:  قال 

 (                                420بواكي، خالفه.) 

لنقاد يعدون أصل الشيخ مرجعا  عند االختالف أو الشك في صحة الرواية، وما  وقد كان ا   

 ذلك إال ألن الذاكرة قد تخون صاحبها، ومن أمثلة ذلك: 

اختلف الرواة في رواية حديث لعباد بن العوام، هل هو محفوظ عنه أم ال، فذهب محمد    -7

فأ  عباد،  بن  العوام  إلى  األعين  بكر  أبي  مع  الذهلي  يحيى  فإذا  بن  أبيه  أصل  إليهما  خرج 

 (421الحديث فيه، فعلما بذلك أن الحديث محفوظ عنه) 

 أن يكون الحديث في أصل الشيخ، يخالف ما رواه من حفظه:  -17

بمعنى أن الحديث موجود في األصل لكن الراوي لم يؤده كما هو في كتابه، فكان النقاد       

 يميزون بين ما يرويه من حفظه وما يرويه من كتابه من جهة إتقان ما يروي 

ابن    -1 عن  سعد،  بن  زياد  عن  جريج،  ابن  عن  حجاج  حدثنا  قال:  داود،  بن  سنيد  روى 

قال: )إذا شهدت إحداكن    -  -ثقفية، أن رسول هللاشهاب، عن بسر بن سعيد، عن زينب ال

 العشاء فال تمس طيبا ( 

 
 80، رقم:159المنتخب من العلل للخالل، ابن قدامة، تحقيق طارق عوض هللا، ص: - 419

كشف،    –  1578( ومن طريقه البزار في مسنده:2133والحديث عن أنس، أخرجه الطيالسي في مسنده،)   

ق : قال علي بن المديني: لم يل10/244قال البزار: ال نعلم أسند سعد عن أنس إال هذا، وفي تهذيب الكمال

 ، وهذا يؤكد علة الحديث وأن السند مركب.-–سعد بن إبراهيم أحدا  من أصحاب النبي

ط- 420 بيروت،  اإلسالمي،  المكتب  عباس،  هللا  وصي  د.  هللا،)ت:  عبد  رواية  الرجال،  ومعرفة  (  1العلل 

 3/346ج

 225/ 1،  1المعرفة والتاريخ، يعقوب الفسوي، تحقيق د. أكرم العمري، المدينة المنورة، ط- 421
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ُسئل عنه أبو حاتم فأعله بتفرد سنيد عن حجاج، وتفرد حجاج عن ابن جريج،  وقال: إن      

هذا   فقال: رأيت  معين  بن  ليحيى  الحديث  هذا  ذكر  أنه  أخبرني  بعورته،  أخبرني  أبا زرعة 

 جريج، عن زياد عن بسر، ليس فيه الزهري الحديث في كتاب حجاج عن ابن 

أبو      علينا  فأملى  هكذا:  سنيد  عن  الحديث  هذا  زرعة  أبو  علينا  وقرأ  حاتم:  أبي  ابن  قال 

ابن   عن  حجاج  كتاب  من  كتبته  فقال:  معين،  بن  يحيى  الحديث  بهذا  أخبرت  وقال:  زرعة: 

النبي عن  الثقفية،  زينب  عن  سعيد،  بن  بسر  عن  سعد،  بن  زياد  عن  فيه    -  -جريج  ليس 

 ( 422الزهري.) 

فأساس العلة هو التفرد، ثم كانت قرينة معززة لهذه العلة وهي عدم مطابقة المروي لما في     

 أصل الشيخ. 

ُسئل أبو حاتم عن حديث  رواه هشلام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن    -2

أي األجلين قضى    -    –بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، قال ُسئل رسول هللا  

 سى؟  قال: قضى أوفاهما. مو

قال أبو حاتم: رأيت هذا الحديث قديما  في أصل هشام بن عمار عن حاتم، هكذا مرسل، ثم     

 ( 423لق نوه بأخذه عن جابر، فتلقن، وكان مغفال  ) 

( وقال: »وقد تكلم بعض أصحاب  1102وذكر هذه الحكاية الترمذي عقب الحديث رقم )   -3

الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي )ص( . قال ابن جريج: ثم  الحديث في حديث  

قلت: واضح أن علة         لقيت الزهري  فسألته، فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا،

الحديث تفرد أبي صالح، وهو قوله في آخر كالمه:" ولم يروه غير أبي صالح"،  ثم استعان  

"ليس   قوله:  األولى  بقرينتين:  حاتم  فهذه  أبو  الليث"،  أبي صالح عن  كتاب  في  الحديث  هذا 

القرينة تؤكد علة التفرد وتعزز كون الرواية غير محفوظة، ألن ما رواه أبو صالح ال يطابق  

 -وهو ذكر الليث في السند  -ما في كتابه

القرينة الثانية، لم يُذكر تصريح الليث بالسماع، والحديث لم يأت إال من طريقه، ومع أن      

 ث غير مدلس إال أن الناقد عندما يستنكر الخبر، يبحث عن علة غير قادحة عادةاللي

 

 211، مسألة رقم: 1/78علل الحديث:ج - 422

 1743، مسألة رقم:  83/ 2علل الحديث، ج - 423
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 أن يكون الراوي رفاعاً ثم ال يرفع في سند معين:  -18

ابن أبي حاتم:)    ببكر عن األوزاعي عن عبد هللا بن  قال  سألت أبي عن حديث رواه بشر 

متعة الحج؟ فقال عمر: أحببت أن  عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال علي لعمر: لم نهيت عن 

 يكثر زوار هذا البيت. 

 فقال علي: من أفرد بالحج فقد أحسن، ومن تمتع بالحج فقد أخذ بكتاب هللا....    

 قال علي..  :عن األوزاعي، عن عبد هللا بن عبيد قال   قال أبي: رواه الوليد بن مسلم   

على أن الصحيح كما رواه بال عبيد بن    قال أبي: لم يذكر عبيد بن عمير، تدل رواية الوليد    

 عمير، ألن الوليد رفاعُ. 

 (424قلت: فإذا لم يوصله الوليد فهو مرسل أشبه بال عبيد بن عمير؟ قال نعم.)    

 ن طريق صحابي وموقوفاً عن صحابي آخر عن راٍو مرفوعا عأن يكون الحديث  -19

فينبه ذلك الناقد على أن الصواب هو رواية الوقف، ألنه لو كان الصواب رواية الرفع لما      

 احتاج الراوي أن يرويه موقوفا ، ومن أمثلة ذلك : 

بيان، عن قيس، عن      أبا حاتم ُسئل عن حديث رواه إسحق األزرق، عن شريك، عن  أن 

 ظهر(أنه قال: ) أبردوا بال - -المغيرة بن شعبة، عن النبي 

يقول:)أبردوا        الخطاب  بن  عمر  سمعت  قال:  قيس،  عن  طارق،  عن  عوانة  أبو  ورواه 

 بالصالة( 

قال أبو حاتم: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، حديث عمر أشبه، لو كان     

 (425لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا ) --عند قيس عن المغيرة عن النبي 

عندما        الراوي  ألن  المرفوعة،  الرواية  فساد  أبانت  الموقوفة  الراوية  أن  حاتم  أبا  يقصد 

يكون عنده حديث مرفوع فإنه يستغني به عن األثر الموقوف، فلما ثبت الموقوف دل  على  

 وهن الراوية المرفوعة 

 أن يكون الحديث من طريق راو معروف أنه ال يرضى رواية من روى عنه:  -20

 

 824، مسألة رقم: 1/278علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 424

 376، مسألة: 136/ 1علل الحديث: - 425
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ابن        عن  سعيد، عن عكرمة،  بن  يحيى  المحاربي، عن  رواه  حديث  حاتم عن  أبو  ُسئل 

قوله، من حديث   إنما هو عكرمة  فقال: هذا خطأ،  ُعق  عنها(   الحسن والحسن  )أن  عباس: 

 يحيى بن سعيد األنصاري 

)أن      عكرمة:  يحيى عن  األحمر، عن  خالد  أبي  األشج عن  كذا حدثنا  حاتم:  أبي  ابن  قال 

 سنا وحسينا ُعق  عنها( ح

سع   بن  يحيى  رواية  لم تصح  حاتم:  أبو  يرضى عكرمةقال  فإنه ال  كيف  يد عن عكرمة،   ،

 (426يروي عنه؟ ل ) 

يؤكد     مما  فهذا  جادة،  عباس  ابن  عن  عكرمة  رواية  أن  وهي  أخرى  قرينة  وهناك  قلت: 

 حصول وهم في ذكر ابن عباس في السند 

 أنه ليس عنده رواية في مسألة معينة، يدل على خطأ تفرد تلميذه عنه  تصريح الشيخ  -21

ُسئل أبو حاتم عن حديث روه حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري،    -1   

 (   427عن عروة، عن عائشة، قالت: )ال طالق إال بعد نكاح()

ا بلغني في هذا رواية عن  فقال: هذا حديث منكر، وإنما يُروى عن الزهري، أنه قال: م    

 (428أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة، كان ال يقول ذلك) 

قلت: استند أبو حاتم في إعالله على تفرد هشام بن سعد، إذ لو كان مثل هذا الحديث ثابتا      

هذا   في  يبلغه  لم  أنه  الزهري  عن  جاء  ما  بقرينة  ذلك  وأك د  وانتشر،  الشتهر  الزهري  عن 

واية عن أحد من السلف، والوهم هنا من هشام، فهو متكلم فيه، بخالف حماد الخياط فهو  ر

 ثقة 
 

 1632، مسألة: 49/ 2علل الحديث: ج - 426

ج  - 427 النكاح،  قبل  الطالق  باب  الطالق،  كتاب  الكبرى،  في  البيهقي  أخرجه:  ،  318/ 7الحديث 

، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، مرفوعا   454/ 2، والحاكم في المستدرك، ج15267رقم:

ومن حديث معاذ وعلي وجابر، وعائشة، وغيرهم فهو حديث مشهور، والحديث محفوظ عن عائشة من غير  

الزهري، رواه الحاكم من طريق الدستوائي عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.. أما الطريق  طريق

المنسوبة للزهري عن عروة به، فأخرجها البيهقي من طريق هشام بن سعد عن الزهري به ، مرة موقوفة، 

بالتشيع، ورمي  أوهام،  له  صدوق  حجر:  ابن  قال  فيه،  متكلم  سعد:  بن  وهشام  مرسلة،  )التقريب:   ومرة 

2/572 ) 

 1271، مسألة: 422/ 1علل الحديث: - 428
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"أنهما أصبحتا صائمتين  --: ما رواه الزهري، عن عائشة وحفصة زوجي النبيمثال آخر-2

 :)اقضيا مكانه يوما  آخر( -–متطوعتين، فأُهدي لهما طعام فأفطرتا عليه.. فقال رسول هللا

هكذا   هللا    رواه  وعبيد  راشد،  بن  ومعمر  الموطأ،  في  أنس  بن  مالك  اإلمام  الزهري:  عن 

 (429العمري، ويونس بن يزيد، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وغيرهم من الحفاظ) 

ورواه جماعة آخرون عن الزهري عن عروة عن عائشة موصوال ، منهم جعفر بن برقان،     

 (430وصالح بن أبي األخضر، وسفيان بن حسين، وحجاج بن أرطأة وغيرهم) 

وعند التأمل في مراتب هؤالء لوجدنا أن من رواه منقطعا  حفاظ أثبات، بخالف غيرهم،     

وج ذلك  ومع  روايتهم،  ترجيح  في  شك  أي  فال  وتنفي  الترجيح  هذا  تؤكد  قرينة  العلماء  د 

احتمال لصحته موصوال ، وهو ما ثبت عن ابن جريج أنه رواه عن الزهري منقطعا، ثم سأل  

الزهري: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا ، ولكني سمعت في  

 (431ذا الحديث) خالفة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن ه

لهذا قال البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة، وابن عبد البر وغيرهم: إن الصواب هو الرواية      

 (  432المنقطعة) 

 قرينة غرابة السند:) وهي عكس قرينة سلوك الجادة( -22

عند       جانبه  يقوى  ربما  أنه  إال  جانبه،  يضعف  قد  مما  بالغرابة  الحديث  وصف  أنَّ  مع 

االختالف. ومعنى ذلك أنه إذا اختلف على راٍو في حديث، وروى أحد أصحابه وجها  غريبا   

 
، النسائي في الكبرى، في الصوم، باب 1/306،  676موطأ مالك ، الصوم، باب قضاء التطوع، رقم:    - 429

،  والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام،  3298رقم:  2/248ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر،  

 4/279القضاء،  باب من رأى عليه 

القضاء،    - 430 إيجاب  في  جاء  ما  باب  الصوم،  في  الترمذي،  رقم: 3/103جامع  في  735،  والنسائي   ،

،  6/141، مسند أحمد،3291، رقم:246/ 2الكبرى، الصوم، باب ما بجب على الصائم المتطوع إذا أفطر،  

 68/ 12التمهيد البن عبد البر: 

،  مصنف عبد  232/ 2العلل لإلمام أحمد رواية عبد هللا،  ،  3/103جامع الترمذي، الموضع السابق،    - 431

 ، وقال : ال يصح شيء من ذلك.  4/280، السنن الكبرى للبيهقي:4/276الرزاق: 

، التمهيد البن 782، رقم: 1/265، علل الحديث، ابن أبي حاتم:203، رقم:119علل الترمذي الكبير،  - 432

 12/67عبد البر:
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صحيحا ، ال احتمال فيه لسلوك الجادَّة، فإن روايته تكون أقوى من هذه الجهة. حيث إن مثل  

 در الوهم فيه، ويعد الخطأ فيه نادرا  هذا الوجه ين

عن حصين، عن عمرو بن    ن أحمد: » سألت أبي عن حديث هشيم وشاهده قول عبد هللا ب  

 في الرفع.  صلى هللا عليه وسلم عن النَّبي عن أبيه،   مرة، عن علقمة بن وائل

قال: رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن      

أثبت في عمرو بن   النَّبي صلى هللا عليه وسلم. خالف حصيٌن شعبة. فقال: شعبة  وائل عن 

الرحمن   البختري عن عبد  يقع شعبة على: أبي  أين  مرة من حصين. القول قول شعبة، من 

 (433) اليحصبي عن وائل«

ديق..«     (434) وقال أبو حاتٍم في حديٍث: »لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه من أبي الص ِّ

وقال أيضا : » حديث عثمان بن حكيم أشبه، ألن حفظ زيد بن ثابت أسهل من يزيد بن  

 .(435) ثابت «

وهذا الحوار الذي دار بين أبي حاتم وابنه يبي ِّن شيئا  من هذه القرينة، واختالف الحفَّاظ  

 فيها الختالف قوتها. 

سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري، عن معاوية بن صالح،  قال ابن أبي حاتم: »

عن عبد الرحمن بن جبير، عن عقبة بن عامر، رضي هللا عنه قال: سألت النبي صلى هللا  

   ألبي: إن أبا زرعة قال: هذا خطأ عليه وسلم عن المعوذتين.. فقيل  

نَّما هو معاوية بن  قال أبي: الذي عندي إنه ليس بخطأ، وكنت أرى قبل ذلك أنه خطأ، إ 

صالح، عن العالء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن معاوية رضي هللا عنه عن  

 النبي صلى هللا عليه وسلم  قيل ألبي: كذا قاله أبو زرعة.  

كانا   -الذي كان الحديثان جميعا    -قال أبي: وليس هو عندي كذا، الذي عندي أنه صحيح  

الثوري حافظا ، وكان حفظ هذا أسهَل على الثوري من حديث    عند معاوية بن صالح، وكان

العالء، فحفظ هذا ولم يحفظ ذاك، ومما يدلُّ أَنَّ هذا الحديث صحيح  أَنَّه يرويه الحمصيون  

إلى   بين هذا اإلسناد  يغلط  أن  الرحمن بن جبير عن عقبة رضي هللا عنه، ومحال  عن عبد 

 

 ( .1/181أحمد )( العلل لعبد هللا بن 433)

 ( .1/315( العلل البن أَبي حاتم )434)

 ( .1/359( العلل البن أَبي حاتم )435)
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اس إذا كان حديثا  واحدا  من اسم شيخ إلى شيخ آخر، فأما  إسناد آخر، وإنَّما أكثر ما يغلط النَّ 

 (436) مثل هؤالء فال أرى يخفى على الثوري«

الثوري في      الوهم من  بقرينة أن  الوجهين عن معاوية خالفا  ألبي زرعة  أبو حاتم  فرجح 

 سند كامل غريب مثل ذلك محال عادة  ، بخالف الوهم في رجل واحد في السَّند. 

الغ      إال  ومن  يحفظه  فال  يُستغرب،  ما  إسناده  في  »..فإنَّ  رجب:  ابن  قول  يَّة  ِّ المقو  رابة 

 (437)حافظ«

وقال أيضا : » ال ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه جماعة حفاظ،     

لكن الوهم يسبق كثيرا  إلى هذا اإلسناد، فإن رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي هللا  

  ، األلسن،  عنه  إليها  تسبق  معروفة  سلسلة   ، عنه  هللا  رضي  هريرة  أبي  عن  أبيه  عن  أو 

بخالف رواية سعيد عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان ، فإنها سلسلة غريبة ، ال يقولها إال  

 (438) حافظ لها متقن «

 وبهذا انتهى ما تيسر جمعه من قرائن اإلسناد 

   

  

 

 ( .2/60( العلل البن أَبي حاتم )436)

 ( .2/726( شرح العلل )437)

 ( .8/111( فتح الباري البن رجب )438)
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 قرائن المتـن:  ثانياً:

يقصد بذلك ما ينضم إلى متن الحديث المروي من طريق الثقات من مالبسات وأحوال،       

يستعين   القرائن  هذه  خالل  ومن  الرواية،  في  ما  خطأ  وجود  على  الشأن  بهذا  العارف  تنبه 

 الناقد على إطالق الحكم وبيان الراجح من الروايات  

وال يراد هنا مقاييس نقد المتن بمعنى ضوابط الحكم بالوضع التي نبه عليها النقاد، ومنها     

المحكم،   الثابت  القرآن  وحكم  العقل،  حكم  منافاة  في  الواحد  خبر  يقبل  "وال  الخطيب:  قول 

 (439والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به") 

الموضوع     األحاديث  إنما  ألن  عادة،  الثقات  يرويها  ال  القواطع  هذه  تنافي  التي  والباطلة  ة 

 تُروى بأسانيد فيها كذابون أو ضعفاء، أو انقطاع، ونحو ذلك من أسباب الطعن  

يُ       وهي  وال  المذاهب  بعض  عند  األصولية  القواعد  تخالف  التي  األحاديث  أيضا   هنا  راد 

تفرد الراوي بحديث تعم به البلوى، أو مخالفة  مختلف فيها، مثل مخالفة الحديث للقياس، أو  

 الحديث لعمل أهل المدينة 

تتعلق        قرائن  بها  ويحتف  الصحة،  ظاهرها  بأسانيد  تُروى  التي  الروايات  هنا  نريد  إنما 

القواعد   القواعد األصولية، ألن  إلى  النظر  الرواية أو بطالنها دون  بالمتن تدل على ضعف 

رجع إلى نظرة مجتهدي المذهب وطريقتهم، وال صلة لذلك بنقد  األصولية مسألة اجتهادية ت 

 الحديث على منهج النقاد 

فينظر النقاد إلى متن الحديث وما ينضم إليه من أمور مصاحبة تدل على أن الراوي قد       

في   للترجيح  معززات  المصاحبة  األمارات  هذه  النقاد  ويستعمل  فيه،  أخطأ  أو  النص  ضبط 

 وما هو المحفوظ من المرويات، فمن ذلك: معرفة واقع الرواية  

 

 تمام المعنى يدل على أن ما بعده من كالم الراوي  -1

منه،      ليس  ما  الحديث  آخر  في  الراوي  ج  يُدرِّ أن  المتن،  في  اإلدراج  أنواع  من  وهو 

أو   تفسيرا  عنده  من  بكالم  يأتي  ثم  الحديث،  من  فر   قد  الراوي  يكون  أن  بذلك  والمقصود 

 من الراوي   ير من تمام الرواية والواقع أنه تعقيبا ، فيظن بعض الرواة أن هذا التفس 

 

 432الكفاية في علم الراوية، ص: - 439
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حديث حجاج، قرأت على ابن جريج، قال: حدثني    با عبد هللا عنل ابن هانئ: سألت أقا  -1

   بن عمر، أنه كان يمشي بين يدي عن عبد هللا  ،زياد أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني سالم

 وأبو بكر وعمر يمشون أمامها(   -الجنازة وقد كان رسول هللا  

وأبو بكر وعمر    -  -من كالم من هو؟  فقال: هذا من كالم الزهري، وقد كان رسول هللا  

 (440يمشون أمامها.) 

ظاهر       عليه  يدل  الزهري،  كالم  من  وعمر..(  بكر  وأبو  هللا  رسول  كان  وقد   ( فجملة: 

(، فلما  عن عبد هللا بن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازةسياق، ألن الكالم انتهى بقوله: ) ال

 قال: وقد كان رسول هللا.. دل  أنه كالم مستأنف من الراوي وهو الزهري 

أن        الزهري:  مالك عن  ما رواه  منها:  بينت وفصلت،  أخرى  ذلك روايات  دل على  وقد 

 ( 441رسول هللا وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة() 

وأبو بكر وعمر    --) كان النبي   :وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال      

( ، فهذا  442يمشون أمام الجنازة( قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة) 

 صريح في بيان ما هو موصول وما هو مرسل 

وكل ذلك يدل على وهم رواية ابن عيينة: عن الزهري، عن سالم عن أبيه: ) أنه رأى       

(، حيث أدرج المرسل بالموصول، وقد 443وعمر يمشون أمام الجنازة( رسول هللا وأبا بكر  

(، وقال الترمذي: وأهل الحديث كلهم  444صرح بذلك عدد من النقاد منهم البخاري والنسائي) 

 (445يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح) 

قال أبو حاتم: سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري، عن أبي سلمة عن جابر،    -2

 فإذا وقعت الحدود فال شفعة(  الُشفيعة فيما لم يُقَسم، --:) إنما جعل رسول هللاقال

 

 2/484رواية عبد هللا، ج –وانظر مسائل أحمد ،2/190رواية ابن هانئ، ج -مسائل اإلمام أحمد -440

 1/225موطأ مالك،- 441

 6259ن رقم:3/444مصنف عبد الرزاق، ج- 442

، والترمذي، في سننه، 3179أخرجها أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم:- 443

 1943، رقم: 1/475، والنسائي في سننه:1007كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم:

 2071رقم:  1/632، السنن الكبرى للنسائي، ج1/404علل الترمذي الكبير: - 444

 1007ذي، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم:سنن الترم - 445
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النبي    أن كالم  الذي عندي  أبي:  النبي  --قال  "إنما جعل  القدر:  لم    --هذا  فيما  الشفعة 

يقسم" فقط ، ويشبه أن يكون بقية الكالم هو كالم جابر: "فإذا قسم ووقعت الحدود فال شفعة"  

 أعلم وهللا 

النبي    تقول؟ قال: ألنا وجدنا في الحديث: "إنما جعل  له: وبما استدللت على ما    --قلت 

الكالم   ولو كان  الحدود.." فهو كالم مستقل"،  "فإذا وقعت  المعنى،  تم   يقسم"  لم  فيما  الشفعة 

عت الشفعة فيما لم يقسم"، وقال: إذا وق  --كان يقول: "إنما جعل النبي  --األخير عن النبي

في الكالم األخير استدللنا أن استقبال الكالم    --الحدود..، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي

 446هذا الحديث)  --األخير من جابر ألنه هو الراوي عن رسول هللا

 ية على قصة : اوقرينة اشتمال الر   -2

قصة، مما يدل على  كثيرا  ما يشير نقاد الحديث إلى الرواية المحفوظة بكونها تشتمل على      

 ضبط الراوي وتذكره لكل ما يتعلق بالرواية  

 (447) قال أحمد: "إذا كان في الحديث قصة دلَّ على أن راوية حفظه"   

قصة      تضاعيفه  في  مرويا   يكون  بأن  الخبرين  أحد  ح  يَُرجَّ "وقد  البغدادي:  الخطيب  وقال 

مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل، ألنَّ ما يرويه الواحد مع غيره أقرب في النفس إلى  

 (448) الصحة مما يرويه الواحد عريا  عن قصة مشهورة"

 ومن شواهد اعتبار هذه القرينة في المتن:  

: "سألت أبي عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن  (449) قول ابن أبي حاتم -1 

النَّبي   أنَّ  بن هشام عن عائشة  أبيه عن    سعد  بن هشام عن  التبتل، ورواه معاذ  نهى عن 

النَّبي   قَتادة    قَتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ  التبتل. قلت أيهما أصح ؟ قال أبي:  نهى عن 

ت، وأحسب الحديثين صحيحين، ألن لسعد بن هشام قصة  في سؤاله عائشة عن  أحفظ من أشع

 ترك الن ِّكاح يعني التبتل«  

 

 1431، مسألة رقم: 1/478علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 446

   525هدي الساري: ص -447
   475الكفاية: ص- 448
 1/402العلل:   - 449
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"وفي    قال الحافظ ابن حجر في معرض تعقبه لبعض انتقادات الدارقطني على البخاري: -2

السياق قصة تدل على أن العوام حفظه فإن فيه: سمعت أبا بردة وأصحابه هو ويزيد بن أبي  

مرارا  كبشة   موسى  أبا  سمعت   : بردة  أبو  له  فقال  السفر،  في  يصوم  يزيد  فكان  سفر،  في 

 .. ، فذكر الحديث --يقول: قال رسول هللا 

 (450") قال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه وهللا أعلم    

خالد    -3 بن  زيد  أبي سلمة، عن  التيمي عن  إبراهيم  ابن  قال: سمعت  روى محمد  الُجهني، 

 يقول: ) لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة( --رسول هللا

 وتابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به       

 وخالفهما محمد بن عمرو بن علقمة، فرواه عن أبي سلمة عن أي هريرة مرفوعا         

 (451قال البخاري: حديث زيد بن خالد أصح)      

ح البخاري طريق محمد بن إبراهيم ألمرين:         قال الحافظ ابن حجر: رج 

: أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة: "فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع  أحدهما        

 (452: أنه توبع) ثانيهماالقلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصالة استاك"    

 اشتمال المتن على ما يخالف معتقد الراوي   -3

لمن      الحديث  وتبليغ  النقل،  أمانة  بواجب  قياما   شيخه،  من  يسمعه  ما  يروي  الثقة  الراوي 

هؤالء   فمثل  بالبدع،  يتلبسون  الذين  الرواة  ويُستثنى  السنة،  أهل  من  الرواة  منهج  هذا  بعده، 

التبليغ   أو  السماع  تساهلهم في  أو  لبدعتهم، ومن هنا جعل  يخشى من كذبهم  لتحمسهم  وذلك 

النقاد كون الرواي شيعيا  والحديث في فضل أهل البيت قرينة على بطالن الحديث في حال  

 تفرد هذا المتهم بالتشيع بروايته 

ولم يكتف نقاد الحديث بهذا إنما جعلوا رواية المتهم ببدعة إذا ُروي عنه ما يخالف معتقده     

الرواية، خطأ  على  يخالف    قرينة  ما  لرواية  ينشط  وال  يتحمس  ال  لشيء  المعتقد  أن  وذلك 

 معتقده بل يعتقد أن الصواب بخالف ذلك، فمن ذلك:

 

 382هدي الساري: ص:  - 450

 34/ 1، جامع الترمذي، ج 31علل الترمذي الكبير: ص: - 451

 4/188جفتح الباري: - 452
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ُسئل أحمد بن حنبل، عن حديث رواه عبيد هللا بن موسى، عن الثوري، عن األجلح، عن      

النبي عن  بشير  بن  النعمان  عن  )  --الشعبي،  قال:  أحبني،  أنه  فقد  معاوية  أحب  ومن  من 

 أبغض معاوية فقد أبغضني( 

 فكتب إلي  أني سألت أحمد، فقال: األجلح يتشيع، كيف يروي مثل هذا ؟ ل     

  (453وقال: لو رواه شامي لكان، فأما أهل الكوفة فال.)    

قلت: هذا يدل على قرينة في المتن يمتنع معها صحة الرواية، ألن الراوي شيعي ويروي     

وهو مما ال يتصور وال يُعهد، وقد كان بإمكان أهل السنة أن    -  -حديثا  في مناقب معاوية 

  ذي يقولوا بصحة هذه الرواية على أساس أن الراوي وإن كان شيعيا  إال أنه أنصف وروى ال

له والذي عليه، لكن النقد الحديثي ومعرفة حقيقة الرواية وصحتها هو الهدف المنشود لنقاد  

 الحديث 

 وتعليقا على قول اإلمام أحمد، قال الباحث طارق عوض هللا:     

نقده    ودقة  نظره  شفوف  على  يدل  مما  هذا  اإلمام  هللا -"قول  براءة    -رحمه  على  استدل  إذ 

بأنه حديث في فضل معاوية، ومثل هذا يبعد أن يرويه شيعي  األجلح من عهدة هذا الحديث  

مثل األجلح  ألن من عادة الشيعة رواية ما فيه فضيلة لعلي وآل البيت وما فيه ذم لمعاوية  

ونقيصة لمعاوية وأتباعه، وهو بهذا يذهب إلى أن األجلح ليس له معنى في هذا الحديث وأنه  

 ن دونه، فألصقه به خطأ ووهما   ليس من حديثه، وإنما أخطأ فيه واحد مم 

أُدخل عليه حديث في        أو  م فيه عبيد هللا بن موسى، ويراه انقلب عليه،  يوه ِّ أنه  والظاهر 

حديث، ويؤكد هذا أن عبيد هللا بن موسى ليس من المبرزين من أصحاب الثوري مثل القطان  

ا هذا  بمثل  الثوري  عن  فتفرده  وأمثالهم،  المبارك  وابن  مهدي  ال  وابن  مما  والمتن  إلسناد 

يحتمل من مثله، وسأل عثمان بن سعيد الدارمي يحيى بن معين عن أصحاب سفيان الثوري،  

 فذكر أبرزهم، ثم قال الدارمي ليحيى : قلت: فيحيى بن يمان؟  

 فقال: أرجو أن يكون صدوقا .  قلت: فكيف هو في حديثه؟  فقال: ليس بالقوي.     

 (454فقال: ثقة ما أقربه من ابن اليمان.)   قلت: فعبيد هللا بن موسى؟     

 

 140، رقم:232المنتخب من العلل، للخالل/ ابن قدامة المقدسي:ص: - 453

 140، رقم 232المنتخب من العلل للخالل، ابن قدامة، ص:  - 454
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 (455وقال أحمد في موضع آخر: لم يكن صاحب حديث)     

 الرواية المرفوعة ال تشبه كالم النبوة  -4

سواء  -من القرائن التي تنبه الناقد على أن المتن ال يصح ما يراه في المتن من خصائص     

معناه أو  أسلوبه  لمعايشتهم    -في  الحديث  نقاد  إن  حيث  الثابت،  الحديث  خصائص  تخالف 

 للحديث النبوي يصبح لديهم ملكة يميزون بها بين ما يمكن أن يصح وما ال يصح      

ي عن أبيه: "تُعلم صحة الحلديث بعداللة ناقليله، وأن يكلون كالملا قال ابن أبي حاتم: الراز  

قمه وإنكللاره بتفللرد مللن لللم تصللح عدالتلله  يصلللح أن يكللون مثللله كللالم النبللوة، ويُعللرف سللُ

 (456بروايته")

النص  قلت      في  النظر  وأن  المتن،  بنقد  السابقين  النقاد  اهتمام  على  واضح  دليل  وهذا   :

ند، ولذلك كانوا يستنكرون أحاديث كثيرة ويحكمون عليها  المروي كان يسبق النظر في الس

 بالبطالن أو الوضع من خالل النظر في المتن 

قال الحافظ ابن القيم: وهو يتحدث عن عالمات الوضع: ومنهلا: أن يكلون كالمله ال يشلبه    

ق طلكالم األنبياء فضال عن كالم رسول هللا الذي هو وحي يوحى كما قال هللا تعالى: )وما ين

 عن الهوى إن هو إال وحي يوحى(

أي ومللا نطقلله إال وحللي يللوحى، فيكللون الحللديث ممللا ال يشللبه الللوحي بللل ال يشللبه كللالم    

 (457الصحاب...()

الحديث حديثا إن من روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال: "    
 (458)"ظلمة كظلمة الليل ننكره له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له

 (459)قول ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبهوي    

قال السخاوي: وعنى بذلك الممارس أللفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها وللذا قلال   

جع إلى المروي وألفاظ ابن دقيق العيد: وكثيرا ما يحكمون بذلك أي بالوضع باعتبار أمور تر

 

 171، رقم:274المرجع السابق: ص:  - 455

   776-775/ 2ابن رجب، شرح العلل، ج - 456

 62-61حلب، ص: –ابن القيم ،  المنار المنيف،  مكتبة المطبوعات اإلسالمية  - 457
 ، ) تحقيق السورقي، المدينة المنورة( 431الكفاية في علم الرواية، ص: - 458
 275/ 1تدريب الراوي، السيوطي/   - 459
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هيئة نفسانية وملكلة  الحديث وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي 

 (460قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما ال يجوز")

قال أحمد: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يونس يحدث عن الزهلري، علن   -

)خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع   --عبيد هللا، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا

 (461مائة، وخير الجيوش أربعة آالف، وال يُغلب اثنا عشر ألفا  من قلة()

حة على شرط الشيخين، ولكلن لملا كلان متنله يُثيلر الريبلة الحديث بهذا السند ظاهره الص   

انتقده العلماء، من جهة أن الخيرية ليست في العدد إنملا فلي ملا ينطلوي عليله األصلحاب أو 

الجنود من التقوى وإتقان العملل والقيلام بالواجبلات والشلجاعة المطلوبلة، حيلث إن اإلسلالم 

ثرة مع النوعية كان األمر نور على نور، لهلذا يباهي بالنوع وليس بالكثرة، وإذا اجتمعت الك

سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وأشار إلى أن ليث بن سعد رواه عن ُعقيل علن ابلن 

 قال... : مرسل - -شهاب: أن النبي

 (462)-قال: فسمعت أبي يقول: مرسل أشبه، ال يحتمل هذا الكالم يكون كالم النبي  

وقال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: ال يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنملا ُروي   

 مرسال - -هذا الحديث عن الزهري، عن النبي

وقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث وال يصح، أسنده جريلر بلن حلازم وهلو    

 (463خطأ)

 

 ، مبحث الحديث الموضوع268/ 1فتح المغيث، السخاوي، ج - 460

المسند: رقم:  - 461 أحمد في  السير عن رسول هللا    ،  والترمذي:2677أخرجه  باب ما جاء في    -كتاب 

هذا حديث حسن غريب ال يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا    ، وقال:1555، رقم: السرايا

النبي   الزهري عن  العنزي، عن عقيل، عن الزهري، عن    الحديث عن  مرسال وقد رواه حبان بن علي 

ورواه الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن النبي    عن النبي  عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس،  

 مرسال 

، قال أبو 2611، رقم:باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياوأبو داود: في سننه كتاب الجهاد،   

 داود: والصحيح أنه مرسل 

 1024، مسألة رقم:346، ص: 1علل الحديث، ابن أبي حاتم/ ج -462

 214-213، ص:2اهرها الصحة، مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار، اليمن، طأحاديث معلة ظ-463
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وصل الحديث، ثم نكارة متنه، وهو ما أشلار   فقد اجتمع في هذا الحديث مخالفة جرير في    

 "- -إليه أبو حاتم بقوله: "ال يحتمل هذا الكالم يكون كالم النبي

لم يعهد منه مثل هلذا الكلالم، ومثلل هلذا النقلد ال يقولله إال أمثلال   أي أن النبي الكريم      

 رحمهم هللا تعالى -هؤالء العلماء

ي، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن يزيلد بلن روى عبد الرزاق الصنعان  مثال آخر:  -

فقال: أحجُّ عن أبي؟ قال: )نعم، إن لم تلزده   --األصم، عن ابن عباس: أن رجال سأل النبي

 ( ، وهذا إسناد ظاهره الصحة464خيرا  لم تزده شرا ()

 غريب من حديث يزيد، تفرد به الثوري عن الشيبانيقال أبو نعيم:     

وقال ابن عبد البر: أما هذا الحديث فقد حمللوا فيله عللى عبلد اللرزاق، النفلراده بله علن     

الثوري، من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث ال يوجد في الدنيا عند أحد بهلذا اإلسلناد، 

إال في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب ملن أخرجله علن عبلد اللرزاق، وللم يلروه أحلد علن 

-وقد خط أوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر ال تشبهه ألفاظ النبيالثوري غيره، 

-  (465أن يأمر لما ال يدري، هل ينفع أم ال؟) 

قلت: الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، فقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي    

ل: سأله رجل فقال: إن أبي  بن مسهر، عن الشيباني، عن يزيد بن األصم، عن ابن عباس قا

 (466مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال: نعم فإنك إن لم تزده خيرا  لم تزده شرا.) 

وما سبق من ابن عبد البر ومن نقل عنهم من أهل العلم يتعلق بالمتن، فلم يغتروا بظاهر       

بين أن المنفرد  وقد ت  -صحة السند، إنما لفت انتباههم أمران: األول تفرد رواته، بهذا الحديث،

-األمر اآلخر: نكارة المتن حيث إن معناه غير معهود في أحاديث النبي  -هو سليمان الشيباني

- 

 نقل تفسير الشيخ لبعض ألفاظ الحديث :   -5

 حيث إن نقل تفسير الحديث مقترنا  برواية الحديث دليل ضبط وتذكر وإتقان      
 

 من طريق عبد الرزاق 100/ 4، وأبو نُعيم في الحلية 13009،رقم: 190/ 12الطبراني في الكبير-464

 129/ 9التمهيد، ابن عبد البر، ج- 465

تحقيق سعيد اللحام،    )  4/471مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في الرجل يموت... ج  - 466

 (1دار الفكر، بيروت، ط
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مثال ذلك: ما رواه عبد هللا بن وهب المصري، عن يونس بن يزيد األيلي عن ابن شهاب      

قال: )من أكل ثوما  أو بصال     --الزهري عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر: ) أن النبي

أُتي بقدر فيه خضرات    --، وليقعد في بيته، وأن النبي-أو قال فليعتزل مسجدنا-فليعتزلنا  

 من بقول....( 

 ( 467هكذا روى بعض تالميذ ابن وهب هذا الحديث عنه)      

  -  -ورواه أحمد بن صالح المصري، وحرملة التُجيبي عن ابن وهب، فقالوا: ) أن النبي     

 ( 468قال ابن وهب: يعني طبقا  فيه خضرات...()  -أُتي ببدر

ح عن ابن  قال القاضي عياض: الصواب ببدر أي طبق كما قال، وكذا ذكره أحمد بن صال    

 وهب في هذا الحديث 

 وقال النووي: قال العلماء: هذا هو الصواب    

وقال الحافظ: ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فس ر البدر     

        (                                                                   469بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك.....) 

 قرينة تكرار الراوي لكلمة مختلف فيها :     -6

--روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة في قصة سحر النبي     

النبيُّ   .. :) نُقاعة    --فأَتى  ماءها  وكأن   أُريتها،  التي  البئر  هذه  فقال:  استخرجه،  البئَر حتى 

؟  -أي تنشرت   -، قالت: فقلت: أفال؟  فاستخرجه   الشياطين، قال: الحناء، وكأن  نخلها رؤوس  

 (470) قال: أما هللا فقد شفاني، وأكره أن أُثير على أحد من الناس شرا (

أما أنا    : ال. ؟ قال أفأخرجته قلت: يا رسول هللا  ير سفيان بالسند المذكور بلفظ: )وقد رواه غ    

 (471فقد عافاني هللا وشفاني...() 

 

النيء..، ج  - 467 الثوم  في  ما جاء  باب  الصالة،  البخاري: في  رقم: 1/292صحيح  ، صحيح مسلم،  815، 

 3822، وأبو داود: األطعمة، باب في أكل الثوم، رقم: 564، رقم: 5/52كتاب المساجد 

الثوم    -468 في  جاء  ما  باب  الصالة،  البخاري،  رقم:صحيح  المساجد 817النيء،  كتاب  مسلم:  صحيح   ،

 564رقم:

 2/327زاد المعاد:   2/498إكمال المعلم   7/525المحلى:   ، وانظر للمزيد:398/ 2فتح الباري: ج-469

 5432رقم: 5/2175البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر ؟ ج - 470

   5433، رقم:2176/ 5البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب السحر، ج  - 471
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قال ابن بطال: "وهذا اختالف من الرواة، ومدار الحديث على هشام بن عروة، وأصحابه      

سؤال   وأوقف  الباب،  هذا  في  من طريقين  روايته  في  سفيان  فأثبته  استخراجه  في  مختلفون 

على    عن النشرة، ونفى االستخراج عيسى بن يونس وأوقف سؤالها للنبي    عائشة النبي  

أنه جاوب على االستخراج بشيء، وحقق أبو أسامة جوابه عليه السالم   االستخراج ولم يذكر  

إذ سألته عائشة عن استخراجه ب "ال". فكان االعتبار يعطى أن سفيان أولى بالقول لتقدمه  

فى الضبط، وأن الوهم على أبى أسامة في أنه لم يستخرجه، ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة  

 بِّ "ال" على االستخراج إذ يذكر النشرة.  وابه  في حديثه فوهم في أمرها فرد ج

أنه      يذكر  لم  يونس  بن  عيسى  النشرة،    وكذلك  ذكر  وال  بال  استخراجه  على  جاوب 

والزيادة من سفيان مقبولة  ألنه أثبتهم، وقوى ثبوت االستخراج في حديثه لتكرره فيه مرتين  

 مكان االستخراج.  ة في جوابه  فيبعد من الوهم فيما حقق من االستخراج، وفى ذكره للنشر

حكم ألبى أسامة بقوله: "ال" على  مل أن يُحكم باالستخراج لسفيان، ويُ يحت  : وجه آخر  وفيه      

أنه استخرج الجف بالمشاقة، ولم يستخرج صورة ما في الجف من المشط وما ربط به لئال  

مستخرج   عندهم  فهو  السحر،  استعمال  أرادوا  إن  فيتعلمونه  الناس  وغير  يراه  البئر  من 

 (472) مستخرج من الجف، وهللا أعلم

 سياق الروايـة:  -7

والمقصود بالسياق هو ما قبل النص وبعده من الكالم بحيث يربط الكالم ببعضه فيُعرف     

مفهوم   ببعضه  مرتبطا  كامال   الحديث  نص  يسوق  الذي  والراوي  المتكلم،  مقصود  ذلك  من 

 المعنى يدل على ضبطه له وإتقانه لروايته 

ذلك الغفار  : مثال  مراوح  أبي  أبيه، عن  بن عروة، عن  هشام  رواه  قال:  ما  ذر،  أبي  عن   ،

النبي الرقاب    -  -سألت  فأي   : قلت  سبيله،  في  وجهاد  باهلل  إيمان  قال:  أفضل؟  العمل  أي 

أفضل؟ قال: أعالها ثمنا  وأنفسها عند أهلها، قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: تُعين ضائعا  أو تصنع  

 (  473ألخرق..() 

 

الرياض،   -472 الرشد،  مكتبة  القرطبي(  بطال  ابن  خلف  بن  علي  الحسن  )أبو  بطال،  ابن  البخاري،  شرح 

 245/ 10، فتح الباري، ابن حجر:  444/ 9،: ج2ط

العتق، رقم:    -473 العتق، باب ما جاء في  البخاري، كتاب  في كتاب  في صحيحه،    ، ومسلم2381صحيح 

األعمال،ج أفضل  تعالى  باهلل  اإليمان  كون  بيان  باب  أحمد:    246رقم:   ،89/ 1اإليمان  من  15/15مسند   ،

 حديث أبي هريرة
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وبعد األلف تحتانية لجميع الرواة في  قوله: "تعين ضائعا" بالضاد المعجمة  "   قال ابن حجر:   

في مسلم هو  وكذا  وغيره،  به عياض  كما جزم  بأن    ... البخاري  وغيره  قطني  الدار  وجزم 

لى عروة، عن عروة، بإسناده  ورواه حبيب مو  (474) هشاما رواه هكذا دون من رواه عن أبيه

 (475) بالصاد المهملة–فقال:) تُعين صانعا (

الصو     وهو  الدارقطني:  يحسن  قال  وال  بصانع  ليس  الذي  وهو  باألخرق،  لمقابلته  اب، 

 ( 476)"العمل

مصححا  رواية )صانعا (: وهو صواب الكالم لمقابلته بأخرق، وإن    -وقال القاضي عياض    

 (477كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضا  صحيحا ) 

 مثال آخر: 

هم، عن أبي  ما رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد والدراوردي وزائدة بن قدامة، وغير    

: )فقال الرجل:  -  -للنبي  –ة الواهبة نفسها  عن سهل بن سعد في قص -سلمة بن دينار–حازم

جنيها إن لم تكن لك بها حاجة.()  ِّ زو 
478) 

 : ) زوجتكها بما معك من القرآن ( -  -ثم قال له النبي      

 ( 479ورواه بعض الرواة بلفظ: ) ملكتكها....( ، وبعضهم بلفظ: ) أنكحتكها()      

كثر وأحفظ، وقد تنب ه البغوي إلى أن في  رجح النقاد، رواية ) زوجتكها(  ألن من رواها أ     

السياق قرينة، تؤكد ما هو راجح، فقال: " الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول  

الخاطب: "زوجنيها" إذ هو الغالب في أمر العقود، إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، ومن  

 
 149/  5فتح الباري، ابن حجر، ج  - 474

  246رقم:  ، 89/ 1كتاب اإليمان باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال،ج  مسلم في صحيحه،   - 475

 6/81البيهقي: ج  21449، رقم:354/ 35، مسند أحمد:

 5/149فتح الباري:  - 476

 1/349إكمال المعلم: ج- 477

ج- 478 ولي،  السلطان  باب  النكاح،  كتاب  البخاري:  رقم:1973/ 5صحيح  كتاب 4841،  داود،  أبي  سنن   ،

،  3359، والنسائي: رقم:1114، الترمذي رقم2111، رقم: 1/642، باب في التزويج على العمل، جالنكاح

 7/242البيهقي،ج

الصداق، ج  2موطأ مالك،  - 479 باب ما جاء في  النكاح،  اللباس،  526/ 2كتاب  ، كتاب  البخاري  ، صحيح 

رقم:  الحديد،  خاتم  ج5533باب،  الصداق،  باب  النكاح،  باب  مسلم:  صحيح  سنن  1425رقم  1040/ 2،   ،

 7/144البيهقي: 
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انعقد  الذي  اللفظ  يقصد مراعاة  لم  التزويج  غير  بلفظ  الخبر عن    روى  أراد  وإنما  العقد،  به 

 (480جريان العقد على تعليم القرآن" ) 

 السياق التام المجود  -8

بعض        عليه  ويُطلق  تصرف،  أو  اختصار  دون  بإتقان،  كامال   الحديث  نص  ذكر  بمعنى 

النقاد تجويد المتن، أما اختصار المتن أو إبدال بعض ألفاظه فهو دليل عدم اإلتقان، ومن هنا  

 جعل العلماء الراوية األتم سياقا  قرينة على ترجيحها على غيرها 

التاسع     الوجه  الحازمي:  الترجيحمن  -قال  سياقا     -وجوه  أحسن  الراويين  أحد  يكون  أن 

بعض   اآلخر سمع  الراوي  يكون  أن  يُحتمل  قد  ألنه  فيه،  استقصاء   وأبلغ  اآلخر  من  لحديثه 

القصة فاعتقد أن  ما سمعه مستقل باإلفادة، ويكون الحديث مرتبطا  بحديث آخر ال يكون هذا  

 (481قد تنب ه له") 

ذلك نس وغيره عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي  : ما رواه مالك بن أ ومثال 

النبي يكفر    -  -فأمره رسول هللا  -  -هريرة: ) أن رجال  أفطر في رمضان في زمن  أن 

 (482بعتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا ...() 

إبراهيم بن سعد وشعيب ومعمر، وسفيان بن عيينة       وقد رواه آخرون عن الزهري منهم 

دون   وجهه  على  الحديث  رواية  على  يدل  التفصيل،  من  بنوع  فساقوه  وغيرهم  والليث، 

 اختصار، فقالوا في رواياتهم: 

إذ جاءه رجل فقال: يا رسول هللا: هلكت. قال: مالك؟ قال:    )بينما نحن جلوس عند النبي 

فهل تستطيع  هل تجد رقبة؟ قال: ال. قال:   --وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول هللا

 ال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟.. ال. ق أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال

والجواب،      السؤال  من  وتفصيالتها  القصة  وذكر  السياق  جودة  فيها  يظهر  الرواية  فهذه 

وتبين فيها أن الفطر كان بسبب الجماع، وتبين فيها أن الكفارة واردة على الترتيب، وليس  

 تجويد للنص يدل على أنه روي على وجهه   على التخيير، فهذا

 
السنوسي، في كتابه قرائن الترجيح في  ، وقد نقل هذا المثال وأشبعه تعليقا: نادر9/122فتح الباري:    - 480

 فما بعدها  -1/380المحفوظ والشاذ وفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر، ج 

   13االعتبار:  للحازمي ، مرجع سابق ، ص:  - 481

، صحيح مسلم، كتاب الصيام،  1/296ب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان،جموطأ مالك: كتا  - 482

 2392، وأبو داود رقم: 1111، رقم:2/781باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، ج
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قال البيهقي: "رواية الجماعة عن الزهري مقي دة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى      

 (483بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه.") 

ح الترتيب أيضا  بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها،      وقال الحافظ ابن حجر: "وُرج 

الت الواقعة، وراوي  أنه  فمعه زيادة علم من صورة  خيير حكى لفظ راوي الحديث فدل على 

 ( 484تصرف من بعض الرواة إما لقصد االختصار أو لغير ذلك")

وقد استظهر الدكتور نادر السنوسي أن الزهري هو الذي كان يحدث به مختصرا  أحيانا ،     

 (485لكثرة من رواه عنه كذلك، خاصة وأن من بينهم مثل اإلمام مالك.) 

لك وآخرون عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: )جاءت  ما رواه ما  : مثال آخر

فقالت: "يا رسول هللا إني امرأة أُستحاض فال أطهر،   --فاطمة بنت أبي ُحبيش إلى النبي

أفأدع الصالة ؟ فقال: ال. إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة،  

 ( 486) وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي(

الدم      عنك  فاغسلي   ...( وفيه:  المذكور،  بالسند  هشام  عن  وآخرون  زيد  بن  حماد  ورواه 

 (487وتوضئي لكل صالة() 

جنح كثير من أهل العلم ومنهم الشيخان، إلى تصويب رواية مالك ومن تابعه، لكونهم أكثر     

 وأثبت، وحكموا على الزيادة بالوهم، وجعلوها مدرجة من قول عروة 

فقد أعرض عنها البخاري، أما مسلم فأخرج الرواية بدون الزيادة، ثم ساق إسناد حماد بن     

 قب ذلك: "وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره" زيد ولم يذكر زيادته بل قال ع 

 (488قال البيهقي:حماد بن زيد زاد فيه الوضوء وهو غلط، إنما الوضوء من قبل عروة)  

 

 225/ 4السنن الكبرى، ج- 483

 4/198فتح الباري، ج  - 484

 396/ 1قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ.. مرجع سابق، ج - 485

ج- 486 مالك،  رقم:1/61موطأ  رقم:   104،  الدم،  غسل  باب  الطهارة،  البخاري،  وباب  226، وصحيح    ،

 333،  وصحيح مسلم: الطهارة، باب المستحاضة وغسلها،  رقم: 300االستحاضة، رقم: 

الطهارة، باب المستحاضة وغسلها،  ج  - 487 الزيادة 752رقم:   262/ 1صحيح مسلم،  ،) أخرجه دون ذكر 

 217، رقم:1/123ا عمدا ( والنسائي، الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض،جوأشار أنه حذفه

 369/ 1معرفة السنن واآلثار، ج - 488
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أي د هؤالء هذا الترجيح بورود رواية مفصلة، وهو ما رواه أبو معاوية عن هشام بن      وقد 

الصال فدعي  الحيضة  أقبلت  فإذا  المذكور:)  بالسند  الدم  عروة،  فاغسلي عنك  أدبرت  وإذا  ة، 

 وصلي ( 

 (489قال هشام: وقال أبي: "توضئي لكل صالة حتى يجيء ذلك الوقت")     

 فجعلوا هذه الرواية دليال  على خطأ من جعلها من الحديث     

العيد)     دقيق  ابن  ومنهم  المتأخرين  الحفاظ  من  عددا   الجوزي) 490لكن  وابن  وابن  491(   )

 (، مالوا إلى ترجيح كونها زيادة من ثقة حافظ  493حافظ ابن حجر)(، وال492التركماني) 

 وقد استند بعضهم إلى السياق:    

د حماد بن زيد لفظه، يعني بذكر الوضوء")     قال ابن عبد البر: "جو 
494) 

قال ابن الجوزي: " ال يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه، إذ لو قاله هو لكان لفظه: )ثم  

 ( فلما قال: ) توضئي( شاكل ما قبله تتوضأ لكل صالة

 وبنحو ذلك قال ابن حجر    

كان      هشاما   وأن  الزيادة،  صحة  استظهر  فقد  السنوسي،  نادر  الباحث  المعاصرين  ومن 

 : ة ويسكت عنها تارة أخرى، واستدل بما يلييذكرها تار

 كثرة من روى هذه الزيادة عن هشام، حيث بلغوا عشرة  -

 أن رواية أبي معاوية تُشعر أن هشاما  كان يروي الحديث بدون هذه الزيادة أحيانا    -

أنه ورد في رواية حماد بن سلمة عن هشام قوله: "اغسلي عنك الدم ثم تطهري وصلي،    -

 قال هشام: " الغسل األول ثم الطهر بعد" 

 

  ، والترمذي في الطهارة، باب المستحاضة،   226صحيح البخاري، كتاب الغسل باب غسل الدم، رقم:  - 489

 212، رقم:1/131، والنسائي، ج 217/ 1،ج125رقم:

 3/387، ج1اإلمام في معرفة أحاديث األحكام، تحقيق سعد آل حميد، دار المحقق ، الرياض، ط -490

 1/187عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، التحقيق في أحاديث الخالف، تحقيق مسعد -491

 1/343الجوهر النقي، ج - 492

 1/397فتح الباري: ج - 493

 1االستذكار...ابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ط- 494
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(  495فروى الزيادة مرفوعة أوال  ثم حكاها عن عروة من مذهبه، وهذا يبعد اإلدراج جدا )    

د الرواية بم عنى ذكرها تامة متقنة دون  قلت: محصل الكالم أن من زاد اللفظة المذكورة جو 

 اختصار، والتجويد يدل على اإلتقان والضبط، وإيراد السياق تام المعنى يبعد عن اللبس  

 في المتن زيادة ت شعر بغلط الراوي:  -9

بن        محمد  عن  علية،  بن  إسماعيل  عن  وغيرهم  والحاكم  حبان  وابن  خزيمة  ابن  أخرج 

، عن عياض، عن أبي سعيد، قال: ) ال أخرج إال  إسحق، عن عبد هللا بن عبد هللا بن عثمان

صاعا  من تمر، أو صاعا  من حنطة، أو صاعا  من   -  -ما كنت أُخرجه على عهد رسول هللا

تلك قيمة   القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: ال   أَقِّط(  فقال له رجل من  شعير، أو صاعا  من 

 (496معاوية ال أقبلها وال أعمل بها.) 

قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، وال أدري ممن الوهم، قوله:     

"وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح.. إلى آخر الخبر" دال على أن ذكر الحنطة في  

أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول  

 حنطة لما كان لقول الرجل: "أو مدين من قمح" معنى صاع  -  -هللا

وليس      حنطة"  من  صاعا   "أو  علية:  ابن  عن  فيه  واحد  رجل  وذكر  داود:  أبو  وقال 

 (497بمحفوظ") 

 (  498نادر السنوسي أن يكون الوهم من ابن علية إذ هو المنفرد بها)د.  وقد رجح الباحث    

 التصحيـف: -10

ون الراوي المنفرد أو المخالف قد وهم، والحكم بأنه قد صلحف هذه القرينة تؤكد وتعزز ك   

يفسر سبب الوهم الذي وقع فيه الراوي وجعله  -أي التصحيف–يعود إلى طبيعة الخطأ، وهو 

 ينفرد أو يخالف بهذه اللفظة:

 

 522-1/521قرائن الترجيح في الشاذ والمحفوظ، نادر السنوسي، مرجع سابق، ج - 495

الفطر، صحيح ابن خزيمة  - 496 الزكاة، باب إخراج جميع األطعمة في صدقة  ،  2419، رقم: 4/89، كتاب 

،) تحقيق مصطفى عبد  1/570،) تحقيق األرناؤوط( والحاكم في المستدرك ،3306، رقم:98/ 8وابن حبان  

 4/165، والبيهقي في الكبرى:1465( رقم:1القادر، دار الكتب العلمية، ط

 1/507،  1616كم يؤدي في الزكاة، رقم: سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب- 497

 658/ 2، ج1قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ... نادر السنوسي، مكتبة الرشد، الرياض، ط  - 498
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قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن جريج عن إبراهيم بلن محملد بلن أبلي   -1

قال: )من مات مريضلا  ملات  - -عطاء، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، عن النبي

 شهيدا ، ووقي فتان القبر( 

وإبراهيم قال أبي: هذا خطأ إنما هو ) من مات مرابطا  ...( غير أن ابن جريج هكذا رواه،     

 بن محمد هو عندي ابن أبي يحيى

 (499وُسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: الصحيح ) من مات مرابطاُ....()    

قلت: التصحيف واضح وهو ناشئ عن سوء القراءة والرواية من الكتاب دون حفظ للنص     

مثلل هلذا   من الشيخ، والتشابه بين كلمتي "مريضا" و "مرابطلا" ال يخفلى، والتصلحيف فلي

 وارد، ويحصل في نظائره، وهو مما ال يخفى على النقاد 

ويجدر التنبيه أن العلة األساسية في هذه الحالة هو تفرد ابن جريج، بقوله "مريضا "،  ألن    

المحفوظ عن أبي هريرة في هذا هو "مرابطا "، واحتملال التصلحيف إنملا هلو قرينلة مؤكلدة 

 للخطأ

بو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو صالح، ومحمد بن زياد، ومحملد روى سعيد بن المسيب، وأ  -2

قال: )العجماء ُجرحها ُجبار،  --بن سيرين، واألعرج، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن النبي

كاز الخمس() والبِّئر ُجبار، والمعدن ُجبار، وفي الرِّ
500) 

 

 1060، رقم:1/358علل الحديث، ابن أبي حاتم، ج - 499

،  وصحيح البخاري، كتاب الديات، باب المعدن  2/868موطأ مالك، كتاب العقول، باب جامع العقل،  - 500

 وغيرهم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 196/ 12،  وأحمد، رقم: 4565، ومسلم : 6514جبار..:

لديات، ، وسنن الدارمي، كتاب ا10515رقم:     307/ 16، وأحمد:ج  4566ومسلم: كتاب الحدود، رقم:       

 ، وغيرهم عن أبي سلمة  2377باب العجماء جرحها جبار، رقم:

 ، من طريق أبي صالح 2228والبخاري، كتاب المساقاة، باب من حفر بئرا في ملكه.. رقم:     

، ومسلم: في الحدود، باب جرح العجماء..،رقم:  6515والبخاري: كتاب الديات، باب المعدن جبار، رقم:    

 وغيرهم، من طريق محمد بن زياد 9370، رقم:15/218، وأحمد،ج4566

 ، وغيرهم، عن ابن سيرين2/228،وأحمد:2497،رقم:5/44والنسائي، كتاب الزكاة، باب المعدن:   

 ، عن األعرج، كلهم عن أبي هريرة، به8971وأحمد في المسند: رقم:    
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والنار ها جبار،  ورواه معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة : وفيه: ) العجماء جرح    

 (501، والمعدن جبار....( )جبار

 فانفرد بقوله: ) النار جبار( بدل ) البئر جبار(، مخالفا  من ذكر من التابعين    

 وقد حكم عدد من الحفاظ على رواية معمر بالغلط، وبينوا أنها مصحفة من "البئر"،    

 (502قال ابن معين: أصله :"البير جبار" ولكنه صحفه معمر)    

وقال أحمد: أهل اليمن يكتبون النار: "النير" ، ويكتبون "البير" يعني مثل ذلك، وإنما لُق ِّن     

 (503عبد الرزاق: "النار جبار")

وقال أحمد: إنما هو البئر جبار، وأهل صنعاء يكتبون النار بالياء على اإلمالة على لفظهم،     

 (  504البئر.) فصحفوا على عبد الرزاق البئر بالنار، والصحيح:

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد ما قاله ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريلرة عللى    

ذكر البئر دون النلار، وقلد ذكلر مسللم أن عالملة المنكلر فلي حلديث المحلدث أن يعملد إللى 

 (505مشهور بكثرة الحديث واألصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم ، وهذا من ذاك)

(، وأيضا فإن  506كما هو عند أبي داود في سننه) -وقد بين العلماء أن عبد الرزاق قد توبع     

(  507معمر ثبت عنه أنه شك في صحة الكلمة، حيث جاء عنه أنه قال: "ال أراه إال وهما") 

جاء من همام بن    -كما يظهر-مما يدل أن معمرا  حدث كما سمع، فبقي أن التصحيف والخطأ

   لمنفرد بها مخالفا  لسائر من رواه عن أبي هريرةمنبه، إذ هو ا

 وجود رواية أخرى مفصَّلة  -11

 

 -،8/344نن الكبرى للبيهقي:،  الس4596، رقم:4/322سنن أبي داود، الديات، باب في النار تعدى،    - 501

 مقتصرين على جملة:) النار جبار(

 7/26التمهيد، ابن عبد البر، )تحقيق مصطفى العلوي، المغرب(، ج - 502
    3/153( كتاب الحدود، 1966سنن الدارقطني)تحقيق عبد هللا يماني، بيروت، دار المعرفة، -503
 11/165علل الدارقطني:  - 504
 12/267فتح الباري : - 505
   4594، رقم:319/ 4سنن أبي داود، الديات، باب في النار تعدى، ج- 506
لَّةِّ    ، السنن الكبرى،كتاب الحدود،3/153(،ج210سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات) رقم:  - 507 باب عِّ

َى فِّيهِّ النَّاُر ُجبَارٌ  ى ُروِّ يثِّ الَّذِّ  344/ 8: اليَحدِّ
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فيه       ثقة  التفصيل زيادة من  الضبط، وألن  تفصيل يدل على  إن وجود رواية أخرى فيها 

 توضيح يقضي على الرواية المجملة 

لة، تكون مبينة إلدراج في المتن حيث يفصل الراوي لفظ      شيخه عن بقية  والرواية المفص ِّ

 الحديث المرفوع، فمن ذلك: 

 (508) قال الدَّارقُطني : "والصحيح قول من فصله" -

مسعود    - أبي  حديث  بين  ما  فصال  ألنهما  بالصواب،  أولى  "وحديثهما  أيضا :  وقال 

 (509) وغيره"

 :-ومن أمثلة اإلدراج_ وهو ما أ دخل في متن الحديث من كالم الراوي

ما أخرجه البخاري عن بشر بن محمد المروزي، عن عبد هللا بن المبارك، عن يونس بن     

)للعبد    :   -يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا

أن   أمي ألحببت  الجهاد في سبيل هللا وبرُّ  لوال  بيده،  نفسي  والذي  الصالح أجران،  المملوك 

 (510() أموت وأنا مملوك

، ولكن رواه عدد من الثقات عن ابن  --هذا الحديث بهذا السياق يوحي أن اللفظ كله للنبي   

من كالم أبي هريرة، بلفظ: )...والذي نفس أبي هريرة    -  -المبارك به فاصلين كالم النبي

 ( 511بيده لوال الجهاد في سبيل هللا...") 

 (512وكذا رواه عدد من الثقات عن يونس بن يزيد به )      

شذوذ       على  يدل  مما  المذكور،  بالتفصيل  الحفاظ  الثقات  رواية  هو  هنا  الترجيح  فأساس 

 السياق الذي أتى به بشر المروزي 

 

 131/ 5الورادة، الدارقطني: العلل  - 508

 6/184العلل الواردة:   - 509

 2/900،  2410صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه... رقم: - 510

أحمد  - 511 به،  15/122مسند  المبارك  ابن  الطالقاني، عن  إبراهيم  األرناؤوط( من طريق  تحقيق شعيب   (

 عبدان عن ابن المبارك به..، من طريق 16227، رقم:8/12السنن الكبرى 

، من طريق ابن وهب عن يونس به.. 4269صحيح مسلم،كتاب األيمان، باب ثواب العبد وأجريه، رقم:- 512

   14/237من طريق عثمان بن عمر، عن يونس به.. التمهيد البن عبد البر: 14/107ومسند أحمد،
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هو"للعبد الصالح أجران" فقط، وما بعد ذلك إنما هو من كالم   --قال الخطيب: قول النبي   

 (513، رواه مبينا  مجودا  حبان بن موسى ..) أبي هريرة

وهناك قرينة أخرى مؤكدة لهذا الشذوذ في الرواية المدرجة، ما قاله الحافظ: ويدل عليه       

 ( 514حينئذ أُم يبرها)  --من حيث المعنى قوله: "وبر أمي" فإنه لم يكن للنبي

إذ    -  -ون من قول النبيوقال الحافظ أيضا : "هذا الفصل في آخر الحديث ال يجوز أن يك    

أبي   قول  بل هذا من  يبرها،  أم  له  يكن  فلم  وأيضا   مملوكا ،  أن يصير  يتمنى  أن  عليه  يمتنع 

 (515هريرة، أُدرج في المتن") 

أن      يظهر  والذي  اإلدراج،  التي ظاهرها  للرواية  البخاري  إخراج  التعليق على سبب  بقي 

حد أن قوله: "والذي نفسي بيده" هو من  البخاري يرى أن النص من الوضوح بحيث ال يشك أ 

كالم أبي هريرة، لوضوح المعنى، واستحضار الروايات األخرى المفصلة، ولهذا لم يخرج  

 أو في الحج  بخاري هذا الحديث في بر الوالدينال

   ِرّكـة المعنى:   -12

ويُقصد بها األلفاظ ذات المعاني الفاسدة، التي تشتمل على المبالغة في الوعيد على الذنب       

الشريعة، فمثل هذه   اليسير، ومعاني مباينة لمقاصد  العمل  اليسير، والمبالغة في الوعد على 

الضعفاء والمجاهيل، فإذا جاءت    -عادة-األحاديث تكون ألصق بأحاديث القصاص، ويتفرد بها

فيه ألنه طريق المتن، فإن    ة طريق ثقة استنكروه أيضا ، ونظروا إلى السند يتطلبون علعن  

وجدوا ما يقدح عادة كان ذلك وإال أعلوه بما ال يقدح في العادة، مثل وجود مدلس ال يدلس إال  

 نادرا ، أو ثقة لم يصرح بالسماع، أو راو ثقة تكلم فيه بعض النقاد، ونحو ذلك

 يح اللفظ، فهذا ال يجعله صحيحا  ركيك المعنى لكنه فص وقد يأتي حديث      

 ألفاظها ومعانيها"، انتهى.  "وقد ُوضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكةُ فقد قال ابن الصالح:   
تعقبه ابن حجر بقوله: "اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ ال تدل على الوضع حيث جوزت     

الرواية بالمعنى. نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو  

 

حمد الزهراني، دار الهجرة، الرياض، الفصل للوصل المدرج في النقل، الخطيب البغدادي، تحقيق د.م- 513

 1/165، ج1ط

 208/ 5فتح الباري/  - 514

 813/ 2،  ج 1النكت على ابن الصالح، تحقيق د. ربيع المدخلي، الجامعة اإلسالمية، ط- 515
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ال وجه لها في اإلعراب دل على ذلك. والذي يظهر أن المؤلف )لم يقصد ركاكة اللفظ( وحده  

المعنى، بل ظاهر كالمه أن الذي يدل هو مجموع األمرين: ركاكة اللفظ  تدل كما تدل ركاكة  

 والمعنى معا. 

لكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيكا إال أن ذلك يندر وجوده، وال يدل    

 (516) "بمجرده على الوضع بخالف اجتماعهما 

"والمدار على ركة المعنى، فحيث وجدت دل  على الوضع،  ونقل السيوطي عن ابن حجر:     

ال  أم  اللفظ  ركة  إليها  انضم  الرداءة،    سواء  إلى  ترجع  والركة  محاسن،  كله  الدين  هذا  فإن 

 (517فبينها وبين مقاصد الدين مباينة") 

 ثالثاً : الترجيح بقرينة خارجية: 

 : الترجيح بالشواهد -1

  : بمعنى أن يكون أحد اللفظين يشهد له حديث آخر، وهو ما يُعبر عنه بعض النقاد بقولهم   

 " له أصل "

قال وهو على    -  –مثال ذلك: ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا      

 :  -وذكر الصدقة والتعفف والمسألة-المنبر، 

   (   518ا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة() ) اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العلي 

 (519ووافقه على ذلك موسى بن عقبة، عن نافع به...) 

وقد رواه عن نافع أيوب السختياني، واختلف عليه: فرواه بعض الرواة عن أيوب بلفظ:       

 (520)العليا المتعففة() 

 (521ورواه جماعة آخرون عن أيوب بلفظ:)العليا المنفقة( كرواية مالك وموسى بن عقبة)    

 
 2/844النكت على ابن الصالح:   - 516
 1/276تدريب الراوي، السيوطي، ج  - 517
البخاري،  -518 ال    صحيح  باب  الزكاة،  رقم:كتاب  غنى،  ظهر  عن  إال  مسلم:  ،1362صدقة  في    صحيح 

    1034الزكاة، رقم  
، مسند 3364، رقم  8/151صحيح ابن حبان، )تحقيق األرناؤوط(  كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع:  - 519

 4/206، سنن البهقي الكبرى، 2/67أحمد 
،   4/198، السنن الكبرى للبيهقي: 1/518،  1648قم:كتاب الزكاة، باب في االستعفاف،رسنن أبي داود،  -520

 ، 247/ 15التمهيد البن عبد البر،
رقم:- 521 غنى،  ظهر  عن  إال  صدقة  ال  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  مسلم:1362صحيح  في    ،  صحيح 

 1/417الدارمي:سنن  2/98، مسند أحمد1034الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. رقم  
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 منها:   ائنا أحفظ وأكثر، ويتعزز ذلك بقرفهنا رجح النقاد رواية )المنفقة( لكون من رواه

، بخالف من رواه بلفظ )المتعففة( فقد اختلف ى بلفظ )المنفقة( لم يُختلف عليهأن من رو -

 عليه، وهذه قرينة قوية  

المنفقة( أولى وأشبه باألصول   - العليا  اليد  البر: "رواية مالك في قوله)  ابن عبد  قاله  ما 

)قدمنا إلى المدينة فإذا  من قول من قال: ) المتعففة( بدليل حديث طارق المحاربي، قال:  

)  قائم   -–رسول هللا   ويقول:  الناس  يخطب  المنبر  بمن  على  وابدأ  العليا،  المعطي  يد 

 (522تعول() 

 والمقصود باألصول هو الشواهد    

 (، منها : 523وذكر الحافظ ابن حجر شواهد أخرى )    

 (524ما أخرجه ابن أبي شيبة والبزار عن ثعلبة بن زهدم مثل رواية مالك )  -

) يد هللا فوق يد    وما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن حكيم ابن حزام عن النبي   -

 (525المعطي، ويد المعطي فوق يد الُمعَطى، ويد الُمعيَطى أسفل األيدي() 

العليا، والسائلة    -  المعطية هي  اليد  السعدي: )  وأخرج أحمد والبزار من حديث عطية 

 (526هي السفلى() 

 (527عن "المنفقة"، وهو ما قاله ابن حجر)   فكل ذلك يؤكد أن رواية "المتعففة" مصحفة

 ترجيح الرواية الموافقة للسنة الثابتة    -2

فقد كان من منج نقاد الحديث رد واستنكار الرواية التي تخالف األحاديث الصحيحة الثابتة،     

 فكل ما هذا سبيله إنما هو من أوهام الرواة ومن الشذوذ الذي حقه الطرح، فمن ذلك: 

 
سننه،  - 522 في  النسائي  العليا،    أخرجه  اليد  أيتهما  باب  الزكاة،  رقم5/61كتاب  في  2532،  حبان  وابن   ،

 2532صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، رقم

 1/443، ونقلها د. نادر السنوسي في كتابه "قرائن الترجيح..." ج3/349فتح الباري: - 523

المسألة:   - 524 عن  االستغناء  في  باب  الزكاة،  كتاب  شيبة،  أبي  ابن  رقم: 2/427مصنف  ، كشف 10694، 

 1/434األستار،

 3081رقم: 3/189المعجم الكبير:- 525

 9166، رقم:1/433ستار: ، ) تحقيق األرناؤوط(، كشف األ503/ 29المسند: - 526

    3/349فتح الباري،  - 527
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روى جماعة من الرواة منهم يحيى القطان وأبو أسامة وأنس بن عياض،عن عبيد هللا    -1

بن عمر العمري، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، في قصة المسيء صالته،  

 (528له: ) ارجع فصل فإنك لم تصل ثالثا ()  --وقول النبي

لمقبري، عن أبي هريرة: بلفظ: )فقال  وخالفهم عبد هللا بن نمير، عن عبيد هللا، عن سعيد ا     

 (529في الثانية أو التي بعدها...() 

األولى       وتترجح  حجر:  بان  الحافظ  ثالثا    –قال  رواية  فيها،    -يعني  الشك  وقوع  لعدم 

 ولكونه كان من عادته استعمال الثالث في تعليمه غالبا  

أنس بن  قلت      البخاري من حديث  بكلمة  : وهو ما جاء في صحيح  تكلم  إذا  ) كان  مالك: 

 (530أعادها ثالثا  حتى تُفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثالثا () 

ما أخرجه أحمد وابن حبان، من طرق عن محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن      -2

النبي أتانا  جعفر  أُصيب  لما  قالت:  عميس،  بنت  أسماء  عن  شداد،  بن  هللا  فقال:    --عبد 

 ()  (531)تسلبي ثالثا  ثم اصنعي ما شئتِّ

عن الحكم بن عتيبة، عن عبد هللا بن    بة ع اء من وجه آخر مرسال ، فرواه شوهذا الحديث ج    

 (532شداد، قال: لما أصيب جعفر...  أخرجه ابن حزم، وذكره الدارقطني) 

ة أشهر وعشرا ، من  هذه الرواية مخالفة للثابت من السنة، أن المرأة تحد على زوجها أربع   

–ذلك ما أخرجه الشيخان: من حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم عطية: قال رسول هللا

  ال يحل المرأة تؤمن باهلل وباليوم اآلخر، أن تُحد  على ميت فوق ثالث لياٍل، إال على ( :

 (533زوج أربع أشهر وعشرا () 

 
القراءة لإلمام، ج- 528 البخاري، كتاب الصالة، باب وجوب  مسلم في الصالة    ،724، رقم:1/263صحيح 

   397باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . رقم 

 5897، رقم 2307/ 5صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب من رد فقال عليك السالم،  - 529

 95صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثالثاُ، رقم:  - 530

 7/418، صحيح ابن حبان: ج27468، رقم: 45/459مسند أحمد: ج - 531

 15/304،  العلل الواردة، الدارقطني: ج10/280المحلى، ابن حزم، ج - 532

رقم:  - 533 زوجها،  غير  على  المرأة  حد  باب  الجنائز،  كتاب  مسلم:  1221البخاري،  ،  1123/ 2وصحيح 

 1486رقم:



190 

 

أحمد      اإلمام  أعل  وبغيرها  الثابتة  األخبار  حاتم) وبهذه  ثالثا ..(،    ( رواية:534وأبو  )تسلبي 

ح.   وعدوها من الشاذ المطر 

روى حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ) أن بالال  أذ ن قبل طلوع الفجر   -3

أن يرجللع فينللادي: أال إن  العبللد نللام، فرجللع فقالهللا( ، أخرجلله أبللو داود،  - -فللأمره النبللي

 (535)الكبرىوالبيهقي في السنن 

هذا الحديث خالف فيه حماُد معمرا ، فقد رواه معمر عن أيوب قلال: أذ ن بلالل ملرة بليلل،    

 (، ومعمر أحفظ وأتقن من أيوب 536: ) اخرج فنادِّ إن العبد نام( )فقال له النبي

 من أجل ذلك استنكره أهل العلم ونقاد الحديث:

 (537يروه عن أيوب إال حماد بن سلمة)قال أبو داود السجستاني: وهذا الحديث لم 

 (538وقال علي بن المديني: غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة)

وقال أبو حاتم: وال أعلم روى هذا الحديث عن أيوب إال حملاد بلن سللمة ..، ملع أن حلديث 

 (539حماد بن سلمة خطأ)

 لما يلي:ومن خالل مطالعة أقوال النقاد وجدت أنهم حكموا على حماد بالخطأ    

 خالف من هو أحفظ منه وهو معمر -1

انفرد بروايتله علن أيلوب دون سلائر أصلحاب أيلوب وهلم كثيلرون، فللو كلان هلذا  -2

 محفوظا  عنه لشاركه غيره من الثقات عن أيوب 

السنة الثابتة، فقد روى عبيد هللا وغيره عن نافع ، عن ابن عمر،  والزهري   ةمخالف  -3

قال: ) إن بلالال  يلؤذن بليلل، فكللوا واشلربوا   - -عن سالم عن ابن عمر: ) أن النبي

 حتى يؤذن ابن أم مكتوم..( أخرجه مسلم في صحيحه

 
، علل الحديث، أبن 1/410شرح علل الترمذي، ابن رجب، ) تحقيق نور الدين عتر، دار المالح( ، ج  - 534

 1318، مسألة: 438/ 1أبي حاتم: 

 1/383، وسنن البيهقي: 532سنن أبي داود، الصالة، باب في األذان قبل دخول الوقت، رقم:  -535

 10/59، التمهيد البن عبد البر: 1888، رقم:  491/ 1مصنف عبد الرزاق: ج - 536

 ، 532سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في األذان قبل دخول الوقت، رقم:- 537

 383/ 1، البيهقي في الكبرى: 1/395سنن الترمذي،  - 538

 1/114علل الحديث، ابن أبي حاتم:   - 539
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 (540)وأخرج البخاري ومسلم: عن عبيد هللا، عن القاسم، عن عائشة مثله   

قال الترمذي: ولو أنه أمره بإعادة األذان حين أذن قبل طلوع الفجر للم يقلل: )إن بلالال     

 يؤذن بليل...(

يقصد رحمه هللا أن رواية حماد تخالف السنة الثابتة في مشلروعية األذان قبلل الفجلر،     

ز النبلي األذان  --وبنحو هذا قال أبو حاتم: إن حديث عائشة يدفع رواية حماد، "فقلد جلو 

 (541قبل الفجر")

روى عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع، أن مؤذنا  لعمر أذ ن بليلل، فلأمره عملر أن  -4

 (542يُعيد األذان)

قال األثرم: وأما حديث حماد بن سلمة فإنه خطأ منه، وأصل الحديث عن نافع، علن ابلن    

عمر، ) أن مؤذنا  يقال له مسروح، ، وقال بعضهم مسعود، أذن بليل، فأمره عمر أن يرجلع 

 (543فينادي: إن العبد نام()

 هي حادثة بالل دثة عمرله حديث في حديث، فجعل حاويُحتمل أن حماد قد وهم فدخل  

روى مالك بن أنس، عن أبي سهيل نافع بن مالك األصبحي، عن أبيه، أنه سمع طلحلة    -5

فإذا هو يسأله عن اإلسالم، فقال: رسلول    -–بن عبيد هللا يقول: "جاء رجل إلى رسلول هللا

تط وع...  --هللا أن  إال  ال  قال:  غيرها؟  علي   فقال: هل  والليلة،  اليوم  في  ) خمس صلوات 

 فأدبر الرجل وهو يقلول: وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص 

 (544: )أفلح إن صدق()   -قال رسلول هللا   

 (545عن أبي سهيل به، نحوه، وقال:) أفلح وأبيه إن صدق()  ورواه إسماعيل بن جعفر،    

 

 380صحيحه، كتاب الصالة،:  ، مسلم في622صحيح البخاري، كتاب األذان قبل الفجر، رقم: -540

 308، مسألة رقم:1/114علل الحديث، ابن أبي حاتم: ج- 541

،  1/244، سنن الدراقطني:  533سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب في األذان قبل دخول الوقت، رقم: - 542

 1/383سنن البيهقي: 

، وذكر هذا المثال: مع تخريجه: د طه التونسي، في كتاب، المنهج   1/286نصب الراية، الزيلعي،    - 543

 359، ص: 1النقدي عند الحافظ ابن عبد البر، دار ابن حزم، ط 

الصالة،  - 544 في  الترغيب  جامع  باب  الرجل.  أفلح  بلفظ:  مالك،  في صحيحه:  1/175موطأ  والبخاري   ،

اإلسالم،ج من  الزكاة  باب  اإليمان،  رقم: 1/25كتاب  ومسلم  46،  بيان ،  باب  اإليمان،  كتاب  صحيحه،  في 

 11الصلوات، رقم  
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: "هذه لفظة غير محفوظة، في هذا الحديث من حديث  -ناقدا  هذه الكلمة  -بن عبد البرقال ا   

من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه، وقد ُروي  

إن   الجنة وهللا  دخل  أو  إن صدق"  أفلح وهللا   " وفيه:  الحديث،  هذا  بن جعفر  إسماعيل  عن 

 (546رواية من روى: "وأبيه" ألنها لفظة منكرة تردها اآلثار الصحاح)  صدق، وهذا أولى من 

قال ابن حجر: حكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان "وهللا"    

 ( 547فقصرت الالمان) 

أن      عمر،  ابن  عن  الشيخان  أخرجه  ما  منها:  البر،  عبد  ابن  إليها  أشار  التي  واألحاديث 

فناداهم    -–رسول هللا   بأبيه،  يحلف  في ركبن وعمر  يسير  وهو  الخطاب  بن  أدرك عمر 

: ) أال إن هللا عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا  فليحلف باهلل  --رسول هللا

 (548أو ليصمت() 

قلت: ال شك أن رواية مالك هي المحفوظة، وأن احتمال التصحيف في رواية إسماعيل بن     

جعفر واضح، فهي رواية شاذة لفظا ، ومنكرة معنى، لمخالفتها ما صح من النهي عن الحلف  

 باآلباء 

وهللا  -لتقوية الرواية بقوله: ) والذي يظهر لي    -رحمه هللا-نادر السنوسي  الدكتوروقد جنح     

 (549أن هذه الرواية صحيحة لثقة راويها وإلخراج مسلم لها في صحيحه)  -أعلم

ل عليها بعد أن يخالف من هو       يُعو  الراوي ال  للتحقيق، وذلك ألن ثقة  قلت: هذا مخالف 

إن إخر ثم  الصحيحة،  السنة  تخالف  بلفظة منكرة  ويأتي  التأمل  أحفظ منه،  لها عند  اج مسلم 

برواية   ذلك  أتبع  ثم   ، المحفوظة  مالك  رواية  أخرج  أن  بعد  المتابعات  في  أخرجها  أنه  نجد 

 

 )في المتابعات(        سالم كتاب اإليمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلصحيح مسلم، - 545

 ،) بدون كلمة وأبيه( 1891، رقم:4/123والبخاري في صحيحه،      

 14/367التمهيد، ابن عبد البر، - 546

 1/133فتح الباري،  - 547

رقم:- 548 بآبائكم،  تحلفوا  ال  باب  والنذور،  األيمان  كتاب  البخاري،  كتاب  6270صحيح  مسلم:  صحيح   ،

 1646باآلباء، رقم:األيمان، باب النهي عن الحلف 

 2/662قرائن الترجيح في الشاذ والمحفوظ،... ج - 549
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إسماعيل لينبه عليها كما هي عادته في ذكر اختالف ألفاظ الرواة، فهو يقدم ما صح وما هو  

 -كما هو معروف في منهجه -األصل عنده ثم يردف ذلك باختالف الرواة

الكلمة  ثم        حذف  لكنه  جعفر،  بن  إسماعيل  طريق  من  أخرجه  أنه  مع  البخاري  أن  نجد 

 الشاذة عمدا  تنبيها على كونها منكرة 

تجري      كانت  لفظة  إنها  بالقول:  المذكورة،  الكلمة  توجيه  الحديث  وقد حاول بعض شراح 

حق قصد  من  حق  في  ورد  إنما  والنهي  القسم،  بها  يقصدوا  أن  غير  من  ألسنتهم،  يقة  على 

 (550الحلف، ومن هؤالء البيهقي، والقرطبي، والنووي) 

وقال السهيلي: والذي ذكرناه ليس من باب الحلف باآلباء كما قدمنا، وال قال في الحديث:     

معنى   عن  يخرج  الشرط  وبهذا  الغائب،  ضمير  إلى  باإلضافة  "وأبيه"  قال:  وإنما  "وأبي" 

 (551الحلف إلى معنى التعجب) 

ا    هذه  أن  قلت تصح  يمكن  ال  الرواية، وكذلك  الكلمة شاذة من جهة  تكن  لم  لو  لتوجيهات 

التأكيد   يبيحها في حق من قصد  أو  تعجبا ،  ثم يستعملها  الحلف  النهي عن  الشارع في  يشدد 

 وليس الحلف، حيث إن في ذلك خدش لجانب صيانة التوحيد، وهللا أعلم 

 ترجيح الرواية المتفقـة مع النص القرآني:   -3

يتفق مع    فإذا   اللفظين  لفظ الحديث، وكان أحد  تأدية  اختلف راويان على شيخ واحد في 

القرآن ألن الظن   يتفق مع ظاهر  القرآن كان ذلك أولى وهو قرينة على صحة ما  ظاهر 

 هو موافقة لفظ القرآن  -بالنبي

يكون أحد الحديثين موافقا  لظاهر    وقد عد  الحازمي هذه القرينة أحد المرجحات فقال:"أن       

 (552القرآن دون اآلخر فيكون األول أولى باالعتبار") 

والحازمي وإن كان يتكلم في مختلف الحديث إال أن هذا الوجه يصلح أن يكون قرينة في       

 باب النقد وعلل الحديث  

 

شرح   ، 1/160المفهم، شرح صحيح مسلم، ألبي العباس القرطبي،  ،  29/ 10السنن الكبرى، البيهقي،    -550

 1/122النووي على صحيح مسلم:

 يروت( ب -)تحقيق طه عبد الرؤوف، دار المعرفة 4/58الروض األنف، عبد الرحمن السهيلي، -551

 18االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار، مرجع سابق، ص :   -552
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الحافظ ابن حجر        نقله  أبو بكر اإلسماعيلي فيما  القرينة  الذين استعملوا هذه  العلماء  ومن 

عنه، وذلك في الكالم على رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، 

في حديث الموقف: ).. وفيه هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم.      -عن النبي 

 عن ساق، فال يبقى من كان يسجد هلل من تلقاء نفسه إال أذن هللا له بالسجود..(   فيُكشف

 ( وغيرهم 553أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والطيالسي والحاكم)     

بن    الرحمن  الثقات: )حفص بن ميسرة، وهشام بن سعد، وعبد  الرواة  من طريق عدد من 

 أسلم به...  إسحق وخارجة بن مصعب(  عن زيد بن

فقال:        المذكور  بالسند  أسلم  بن  زيد  عن  فرواه  الليثي،  هالل  أبي  بن  سعيد  وخالفهم 

له كل   فيسجد  فيكشف عن ساقه  الساق،  فيقولون:  ؟  آية تعرفونها  بينكم وبينه  )...فيقول هل 

(  هكذا رواه يحيى بن بكير وآدم بن أبي إياس عن الليث بن سعد عن سعيد بن  554مؤمن...() 

 ي هالل به..   أب

الحمصي)       عوف  بن  محمد  حماد) 555وخالفهما  بن  وعيسى  به  556(  الليث  عن  فروياه   )

 بلفظ: )فيكشف عن ساق( 

قال أبو بكر اإلسماعيلي: متحدثا  عن رواية ) فيكشف عن ساق( هذه أصح لموافقتها لفظ     

 (557القرآن في الجملة...() 

يُ       يوم   ( تعالى:  قوله  اإلسماعيلي  فال  ويقصد  السجود  إلى  ويدعون  ساق  عن  كشف 

 -42  -القلم-يستطيعون(

)فيكشف       ترجيح رواية:  يوجب  النقاد  مقاييس  الحديثي واستعمال  النظر  أن  ونلحظ  قلت: 

لم يختلفوا عليه في اللفظ، مما    -وهم أربعة-عن ساق(، ذلك أن من رواه عن زيد بن أسلم  

 

، ، وأحمد في المسند 1/167،  302صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب معرفة الطريق إلى الرؤية، رقم: - 553

السنة  11127، رقم:  17/203 الجوابرة  –وابن أبي عاصم في  باسم  ، وابن خزيمة في 635رقم:  -تحقيق 

 582/ 4، والحاكم في المستدرك 2179، والطيالسي، رقم:  224رقم  1/377التوحيد،ج

 7001،رقم:  6/2706صحيح البخاري،كتاب التوحيد،باب قول هللا تعالى:)وجوه يومئذ ناضرة.( -554

   433، رقم: 146/ 1أبو عوانة في مسنده،  - 555

اإلحسان: - 556 حبان،  ابن  رقم:16/377صحيح  سندا   7377،  مسلم  صحيح  في  وهو  المتابعات  ،  في  فقط 

 454، رقم 1/33

 8/532فتح الباري،- 557
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أبو داود: "هشام بن سعد أثبت الناس في    يدل على ضبطهم له، وفيهم هشام بن سعد ، قال 

 (558زيد بن أسلم") 

فقد اختُلف عليه، فبعضهم رواه    -راوي لفظ) فيكشف عن ساقه(  -أما سعيد بن أبي هالل   

على   يدل  مما  ساق(،  عن  )فيكشف  المحفوظة  الجماعة  كرواية  رواه  وبعضهم  هكذا،  عنه 

لمقصود ساق الجبار تبارك وتعالى، بما  كونها مروية بالمعنى، حيث فهم من رواها هكذا أن ا

فهمه من سياق الكالم، وكان األولى أن يروي مثلما سمع ال كما فهم وذلك الختالف األفهام،  

محكم   في  جاء  مثلما  النص  كون  احتمال  إن  حيث  فهم،  كما  المراد  يكون  ال  أن  والحتمال 

 فظ القرآن قوال  وعمال  جرت عادته على موافقة ل  --التنزيل هو الظاهر، خاصة أن الرسول

إلى ترجيح رواية) فيكشف عن ساق( من جهة    -رحمه هللا   -وقد ذهب الشيخ ناصر األلباني   

والرواي  )اإلسناد  إلى صحة رواية:  لكنه جنح  قال:  ة،  الدراية،  فيكشف عن ساقه( من حيث 

لاق هللا  "فإنه ال فرق عندي من حيث الدرايلة، ألن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو س

تبارك وتعالى، وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: )هل بينكم وبين هللا  

من آية تعرفونها؟ فيقولون نعم. الساق، فيكشف عن ساق.."  فهذا صريح أو كالصريح بأن  

يه  المعنى إنما هو ساق ذي الجاللة تبارك وتعالى، فالظاهر أن سعيد بن أبي هالل كان يرو

 ( 559عن ساقه( وال بأس عليه من ذلك ما دام أنه أصاب الحق)رة بالمعنى حين كان يقول: ) تا

لكن رواية  يخ ناصر فيما ذهب إليه قائال : " وقد ذهب الباحث نادر السنوسي، إلى متابعة الش     

أنها   يعني أن رواية سعيد بن أبي هالل مدفوعة عن الصحة، فإن غاية ما فيها  الجماعة ال 

 (560رواية بالمعنى") 

تصويب       على  به  يُحكم  ال  وهذا  اجتهادية،  مسألة  هو  إنما  هنا  المعنى  تصحيح  قلت: 

يكون   أن  النقاد، واألصل  الترجيح حسب طريقة  الخروج على أصول  يستلزم  الرواية، وال 

السنة القرآن وال في  يثبت لفظ )ساقه( في  لم  فلما  الرواية أوال ،  ،  االعتقاد مبني على صحة 

فاألصل أن ال ننسبه صفة هلل تعالى بلفظ مرجوح من حيث الرواية، وقد ثبت أنه من تصرف  

 الراوي، وأمور االعتقاد تحتاج أدلة صحيحة صريحة  

 

 7/403تهذيب الكمال:  - 558

 2/127سلسلة األحاديث الصحيحة،   - 559

 1/438قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ، نادر السنوسي، ج - 560
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 قرينة مذهب الراوي وفعله:  -4

األصل أن الراوي يعمل بما رواه، وما خالف ذلك مما يُروى عنه يكون مما لم يُحفظ عنه     

حيث إن عمل الراوي ورأيه يؤكد خطأ ما روي عنه، فإذا ُروي عنه روايتان متعارضتان  

 يكون الراجح المحفوظ عنه ما وافق مذهبه وعمله 

نة قوية، مع تعزيز نظرتهم تلك بالنظر  والنقاد اعتمدوا هذا المسلك في نقد المتون ألنه قري    

في األسانيد..فال يخلو إسناد منتقد بهذه العلة من وجود علة في السند تدل على ضعفه: من  

 (، ونحو ذلك كما سيأتي في األمثلة 561انقطاع، أو سلوك جادة، أو تفرد من ال يُحتمل تفرده)

لرواية محفوظة عن الراوي، لكنه كان  ويعمل النقاد بهذه القرينة ما لم يكن هناك ما يدل أن ا 

يرى خالف ما روى، وذلك الحتماالت، منها: أنه قد يكون نسي ما روى، أو أنه يعتقد أنه  

 منسوخ أو يفهم النص بطريقته، فهنا يقول العلماء: "لنا ما روى وليس ما روى" 

 يه: قال الحافظ ابن رجب: "قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأ    

 قد ضع ف اإلمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها:     

النبي - هريرة عن  أبي  ومسلم وغير    --أحاديث  أحمد  الخفين، ضعفها  على  المسح  في 

 واحد، وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فال يصح له فيه رواية 

النبي - عن  عمر،  ابن  أحاديث  أحمد  في    --ومنها:  أنكرها  أيضا ،  الخفين،  على  المسح 

فيه    --وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي

 رواية ل؟ 

في فضل الصالة على الجنازة، ذكر الترمذي عن    --ومنها حديث ابن عمر عن النبي -

 ( 562) البخاري أنه قال : ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه"

 أمثلة مفصلّة لهذه القرينة:  

ما رواه الثوري عن سهيلل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسلول    -1   

 ( 563:) إذا تبع أحدكم جنازة فال يجلس حتى توضع في األرض() --هللا 

 

 2/933انظر كتاب: منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث، د. بشير علي، مرجع سابق، ج - 561

 797-2/796علل الترمذي، ابن رجب:شرح  - 562

 4/26، ج7122ط الهندية(كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، حديث رقم:(السنن الكبرى للبيهقي -563

 196/ 2المعجم األوسط للطبراني: 
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 وخالفه أبو معاوية، فرواه عن سهيل باإلسناد المذكور: بلفظ: )حتى توضع في اللحد(   

وقد اعتمد البخاري رواية سفيان، وجعلها ترجمة باب، فقال: باب من تبع جنازة فال يقعد     

 ( 564حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أُمر بالقيام") 

ح األول عند البخاري بفعل أبي صالح ألنه راوي الخبر، وهو أعرف       قال الحافظ: وُرج ِّ

 (565بالمراد منه، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود)

سهيل:       قال   ( بإسناد صحيح:  الكبرى،  في  البيهقي  عنه  أخرجه  صالح  أبي  وفعل  قلت: 

 (566كب الرجال() ورأيت أبا صالح ال يجلس حتى توضع عن منا

 ( 567قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية)      

 (568وقال البيهقي: وفي رواية بعضهم: ) حتى توضع في اللحد( وليس بمحفوظ)      

لول  ليله، أن رسلبد هللا بن بريلدة، عن أبل د هللا(، عن عليان بن عبيل ير) حلروى أبو زه  -2   

ل    هللا أذانين صالة  بين كل   ( المغرب()قال:  إال  والطبراني  569من شاء،  البزار  ( أخرجه 

 والبيهقي وغيرهم، وأبو زهير صدوق 

 وقد خولف أبو زهير :    

حيث رواه سعيد بن إياس الجريري، وكهمس بن الحسن، وعبد المؤمن العتكي، عن عبد        

  -قال: )بين كل أذانين صالة  --هللا بن بريدة، عن عبد هللا بن مغفل المزني، أن رسول هللا

 ( متفق عليه570لمن شاء()  -ثالثا  

 
 213/ 3فتح الباري:  - 564

 3/213المرجع السابق،  - 565

 26/ 4،  ج7123للجنازة،  حديث رقم:كتاب الجنائز، باب القيام ،  السنن الكبرى للبيهقي- 566

 2/221، :ج3173سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم:  - 567

 3/519معرفة السنن واآلثار، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ج - 568

نعلم رواه    هذا الحديلث ال نعلم أحدا يرويه إال بريلدة، وال   ، وقال: 2/141، ج 4422مسند البزار، رقم:  - 569

ليس به بأس. البصرة مشهور  أهل  ورواه   عن عبلد هللا بن بريدة إال حيان بن عبيد هللا، وحيان رجل من 

 8328رقم: 179/ 8الطبراني في األوسط:

رقم:  - 570 واإلقامة،  األذان  بين  كم  باب  الصالة،  في  البخاري،  صالة 624صحيح  مسلم،،في  صحيح   ،

 1283، سنن أبي داود، رقم:  838أذانين صالة رقم المسافرين وقصرها باب بين كل 
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عددا ،         وأكثر  أحفظ  هو  من  خالفه  فقد  زهير،  أبي  وهم  سبب  يوضح  "إال  وهو  فزيادة 

 زه قرينتان : ادة شاذة، وقد أكد هذا الشذوذ وعز  المغرب"، زي

عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه...( حيث  أبا زهير قد سلك الجادة بقوله: ) : أن  القرينة األولى  

إن الرواية المحفوظ هي من رواية عبد هللا بن بريدة عن عبد هللا بن مغفل، نقل البيهقي عن  

يَق  ابن خزيمة قوله أََخَذ َطرِّ  : يَقُول  َمهُ هللاُ  ىُّ َرحِّ الشَّافِّعِّ َكاَن  ى  الَّذِّ نيسِّ  اليجِّ َن  مِّ ى  ليمِّ "َوَهذَا عِّ  :

أَ  ُهَو  اليَخبََر  َهذَا  أَنَّ  تََوهََّم  أَبِّيهِّ  َعني  بَُرييَدةِّ  ابينِّ  بَاَر  أَخي َرأَى  ا  لَمَّ الشَّييُخ  فََهذَا   ، ةِّ  َعني  اليَمَجرَّ ا  ييض 

أَبِّيهِّ") 
 الخطأ في السند، يشعر بخطأ المتن  وهذا    (571

الثانية ابن بريدة يصلي    : القرينة  به: ) فكان  ابن بريدة  جاءت رواية من طريق كهمس عن 

 (572قبل المغرب ركعتين() 

وهذا الفعل من ابن بريدة، يدل على وهم الزيادة في رواية أبي زهير، ألنه ال يعقل أن       

 (573يرويها ابن بريدة ثم يخالفها، وبذلك استدل البيهقي وغيره على خطأ تلك الزيادة) 

سليمان    -3    بن  رزين  عن  مرثد،  بن  علقمة  عن  وغيره،  الثوري،  سفيان  روى 

ُجَها    --عمر:) قَاَل: ُسئَِّل النَّبِّيُّ (، عن ابن  574األحمري)  َرأَتَهُ ثاَلث ا فَيَتََزوَّ ُجلِّ يَُطل ُِّق امي َعني الرَّ

قَاَل: ال ؟  لِّ لِّألَوَّ لُّ  تَحِّ َهلي  بَِّها  ُخَل  يَدي أَني  قَبيَل  يَُطل ِّقَُها  ثُمَّ  تيُر  الس ِّ َخى  َويُري اليبَاُب  فَيُغيلَُق  َحتَّى  آَخُر   

 (575) (  يَُذوَق اليعَُسييلَةَ 

ورواه شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد هللا بن   

 - (576)  -عمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر عن النبي

وقد رجح النسائي وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم رواية سفيان الثوري لكون الثوري أحفظ،     

 (577ولكونه قد توبع) 

 
 2/474السنن الكبرى:   -571

 2/474السنن الكبرى:   - 572

 المصدر السابق، الموضع نفسه - 573

اضُطرب في اسمه، فقيل كما هنا، وقيل سليمان بن رزين، وقيل سالم بن رزين، قال الذهبي: لم يثبت   - 574

 ( 48/ 2ل للذهبي: حديث، وفيه جهالة. ) انظر ميزان االعتدا

 1/428، علل ابن أبي حاتم 7/375السنن الكبرى   4776رقم   2/62مسند أحمد - 575

رقم:- 576 ثالثا ،  المطلقة  إحالل  باب  الطالق،  كتاب  النسائي،  ج 3414سنن  في  -6/148،  ماجه،  ابن   ،

 375/ 7، السنن الكبرى،  1933رقم : 622/ 1الطالق، باب الرجل يطلق امرأته، 
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يح وجود قرينة وهي مذهب ابن المسيب في مسألة المطلقة ثالثا ، فقد  وقد عزز هذا الترج      

: "ويُروى عن سعيد بن  ا الحديث فقال معلال  رواية شعبة سأل الترمذي شيخه البخاري عن هذ 

 (578المسيب خالف هذا") 

 (579ولهذا قال الدارقطني: وذكر شعبة فيه: سعيد بن المسيب غير محفوظ.)    

أكثر من عشرين مرة يقرأ في    قال: سمعت رسول هللا    عمرروى مجاهد عن ابن    -4

 (580) الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو هللا أحد"

وايات      واية: »وهذا الخبَُر وهٌم عن ابن عمر. والدليل على ذلك الر ِّ ال  هذه الر ِّ قال مسلم معِّ

النَّبي  ما حفظ عن  ذكر  أنه  ابن عمر  فذكر   الثابتة عن  والنهار،  بالليل  تطوع صالته  من 

قال مسلم:   أخبرتني حفصة..«،  الفجر،  قال: »وركعتي  ثم  فكيف سمع منه  "عشر ركعات، 

من   النَّبي  أكثر  عن  حفصة  من  الركعتين  حفظ  أنه  يخبر  ثم  ؟  فيها  قراءته  مرة   عشرين 

" (581 ) ،    ازي أَييَضا  (582) وبنحو هذا أعلَّ أبو حاتم الرَّ

من ذرعه قيء وهو صائم  وكذا أعلَّ البخاري وابن عبد البر حديث أبي هريرة مرفوعا : ) -5

فليقض  استقاء  وإن  قضاء  عليه  به  (583) (فليس  تفرد  حيث  بن  ،  هشام  ثنا  يونس،  بن  عيسى 

...، و بأنه قد روي عن أبي هريرة موقوفا : أنه  حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة 

 (584) كان ال يرى القيء يفطر الصائم

 
 7/375، السنن الكبرى،  1/428، علل ابن أبي حاتم،  6/148، الموضع السابق، سنن النسائي- 577

 272علل الترمذي الكبير ، رقم  - 578

 3068، مسألة رقم:   13/180العلل الواردة، الدارقطني، ج - 579

 ( 2/50(  أخرجه ابن أَبي شيبة في المصنف كتاب الصالة / باب ما يقرأ فيهما )580)

 77-76، ص: 1992ومسلم في التمييز، تحقيق محمد صبحي حالق، دار أطلس:       

 77( التمييز ، مرجع سابق: ص:581)

 ( 118/ 1( العلل البن أَبي حاتم )582)

، والترمذي   1/724،" ج2380عامدا ، رقم:  أبو داود في سننه، كتاب الصوم،  باب الصائم يستقىء(  583)

،) تحقيق أحمد شاكر وآخرون( وقال: حسن غريب،  720، رقم:3/98في الصوم،  باب من استقاء عامدا ج

إال من حديث عيسى بن يونس ،   ال نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي  

 وقال محمد)البخاري(: ال أراه محفوظا 

،  رلكبالسنن ا  البيهقي: كتاب الصوم، باب من ذرعه القيي الكبير8284، رقم:219/ 4ى،  التاريخ   ،(1/91-

ط92 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  وزميله،  عطا  محمد  سالم  تحقيق  البر،  عبد  ابن  االستذكار،   ،)1 ،

 3/348ج

 3/348االستذكار، مرجع سابق، ج 1/343( العلل الكبير للترمذي 584)
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 : )أنه كره السَّدل(  --أعلَّ الدَّارقطني حديث أبي هريرة عن النَّبي  -6

مرسال . وفي رفعه نظر، ألن    لحديث عن عطاء عن النَّبي قال الدَّارقطني: "وروي هذا ا   

 ( 585) ابن جريج روى عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يسدل في الصَّالة"

 الترجيح بمخالفة الواقع والتاريخ  -5

ومثال ذلك: قال صالح بن أحمد: وسألته عن حديث رواه نصير بن حمد الرازي، صاحب       

زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك رفعه: )من أقر   ابن المبارك عن عثمان بن  

يُقر به فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل هللا   بالخراج وهو قادر على أن ال 

  ى منه صرفا  وال عدال ( فقال: ما سمعنا بهذا هذا حديث منكر، ... وقال: إنما كان الخراج عل

 (586عهد عمر() 

، وإنما كان  -أنكره لمخالفته للواقع، وذلك أن الخراج لم يكن في زمن النبي  اإلمام أحمد   

 (587في زمن عمر، فكيف يأتي الوعيد على المقر  به وهو لم يكن بعد؟ل) 

وهذا النقد من اإلمام أحمد ينبه إلى أهمية الحذر من بعض المرويات التي تتحدث عن أمور   

ابن الجوزي الحكم عليها بالنكارة والوضع، ولهذا    لم تقع في زمن النبوة، وقد كان من منهج 

ينبغي مراعاة هذا المنهج في النقد في ما يشبه ذلك من المرويات التي قد يُغفل فيها عن مثل  

 -رحمه هللا-تنبيه اإلمام أحمد 

 الترجيح بمخالفة اإلجماع: -6

نِّيَن      مِّ اليُمؤي أُم ِّ  َعائَِّشةَ  َعني  َطليَحةَ،  بِّنيتِّ  َعائَِّشةَ  تِّهِّ  َعمَّ َعني  يَى،  يَحي بينِّ  َطليَحةَ  َعني  يٌع  َوكِّ روى 

َرُسوُل هللاِّ   َى  ُدعِّ لَِّهذَا    --قَالَت:  َرُسوَل هللاِّ ُطوبَى  يَا  فَقُليت:  األَنيَصارِّ  َن  مِّ َصبِّى ٍ  َجنَاَزةِّ  إِّلَى 

ني َعصَ  فُوٌر مِّ هُ. قَال: )أََو َغييَر ذَلَِّك يَا َعائَِّشةُ؟ إِّنَّ هللاَ  ُعصي كي رِّ افِّيرِّ اليَجنَّةِّ لَمي يَعيَملِّ السُّوَء َولَمي يُدي

 

   338/ 8: للدارقطني:  ( العلل الواردة585)

    474/ 2:  2/487السنن الكبرى:  2/487معرفة السنن للبيهقي:انظر للمزيد في هذه القرينة:     

   : التمهيد:  البر:  عبد  الكبير:    246/ 13   143،   8/87،  474/ 2ابن  الترمذي  علل  149-148علل   ،

زاد    1/135سنن الدارقطني:    1/313نصب الراوية:  140، المنتخب للخالل: رقم:  8/338الدارقطني:  

 627/ 5المعاد: 

 1/280مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه صالح، ج - 586

 944/ 2إعالل األحاديث، د. بشير علي، جمنهج اإلمام أحمد في  - 587
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مي َوَخلََق لِّلنَّارِّ أَهيال  َخلَقَُهمي لََها َوُهمي  الَبِّ آبَائِّهِّ الَبِّ  َخلََق لِّليَجنَّةِّ أَهيال  َخلَقَُهمي لََها َوُهمي فِّي أَصي  فِّى أَصي

() آبَ  مي ائِّهِّ
588) 

رجال  ضعفه،      فيه  وذكر  حديثل  هذا  يقول:  مرة  غير  هللا  عبد  أبا  سمعت  الميموني:  قال 

طلحة، وسمعته غير مرة يقول: وأحد يشك أنهم في الجنةل، هو يُرجى ألبيه، كيف يشك فيه؟ل  

 (589إنما اختلفوا في أطفال المشركين) 

المتن      في  النكارة  ذلكوموضع  )أو غير  قوله:  يفيد  هو  فهو  ليسوا  ..(  المسلمين  أوالد  أن 

جميعا  في الجنة، ولهذا أنكره أحمد بقوله: "هو يُرجى ألبيه، كيف يشُك فيه؟ل إنما اختلفوا في  

الجنة،   المسلمين في  أطفال  في كون  أحمد  اإلمام  لإلجماع من  نقل  فهذا  المشركين"،  أطفال 

لمسلمين على أن من مات  ونقل اإلجماع اإلمام النووي، فقال: "أجمع من يعُتد به من علماء ا

 (590من أطفال المسلمين، فهو من أهل الجنة، ألنه ليس مكلفا ") 

وقد خولف طلحة في لفظ الحديث، فقد رواه فضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، به،     

)فل وهي:  المستنكرة،  اللفظة  يذكر  عائشة() م  يا  ذلك  غير  رواية  591أو  مسلم  أخرج  وقد   ،)

ثم أخرج رواية طلحة بن يحيى ثانيا ، وهذا الترتيب منه للتنبيه على    فضيل بن عمرو أوال ، 

علة الثانية، فمن عادته رحمه هللا تقديم األصح رواية واألسلم من العلل كما ذكر في مقدمة  

 صحيحه 

 خاتمـة: 

 في نهاية هذا البحث أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها: 

على    أوالً: الضوء  الدراسة  الشامل    سلطت  المتكامل  النقد  مجال  في  الحديث  علماء  جهود 

 للسند والمتن، من خالل أمثلة تطبيقية تبين اهتمام النقاد بعلل السند والمتن  

تم في هذا البحث عرض طرق النقاد في كشف العلة بطريقة مفصلة واضحة، مشفوعة    ثانياً:

م  يأخذها  أن  الباحث  حاول  حاتم  بأمثلة  أبو  البخاري،  حنبل،  بن  أحمد  المشهورين:  النقاد  ن 

 الرازي، يحيى بن معين، ابن عبد البر، البيهقي، الدارقطني، وغيرهم 

 

   4715، وأبو داود، كتاب السنة، ، رقم:  2662مسلم في صحيحه، كتاب القدر، رقم   - 588

 1380، وانظر العلل رواية عبد هللا، رقم:   53المنتخب من العلل، الخالل، ص: - 589

   16/207شرح النووي على صحيح مسلم،) دار إحياء التراث العربي، بيروت( ج - 590

 2661صحيح مسلم، كتاب القدر، رقم:  - 591
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بين الباحث أهمية التمييز بين قواعد الترجيح وقرائن التعليل من جهة أخرى، فاإلعالل    ثالثاً:

هما أساس منطلق النقاد    -اة ومنزلتهمبعد االعتبار ومعرفة مراتب الرو-بالتفرد أو بالمخالفة،  

 في التعليل 

 عند التفرد أو االختالف فإن مستند النقاد في معرفة الصواب وكشف العلة إنما هو:   رابعاً: 

   -وما يتصل به من مالزمة وغيرها –الضبط  -1 

ر  وهما قاعدتا الترجيح الرئيستان لدى النقاد، وغي  -وما يتصل بذلك من مالبسات   -الكثرة  -2

 ذلك إنما هي قرائن تساعد النقاد في الترجيح 

اسللتعان النقللاد بللالقرائن لكشللف العلللل، ولهللذا كللان لكللل حللديث ظروفلله الخاصللة  خامســاً:

 ومالبساته، ومن هنا كانت القرائن عامال  مهما في إعطاء الحكم النقدي

وعشلرون قرينلة( وجد الباحث أن القرائن التي استعان بها النقاد تشمل السند) اثنلان   سادساً:

 قرائن( ست وتشمل المتن ) اثنتا عشر قرينة ( وكان هناك قرائن خارجية) 
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 مراعاة علل الحديث عند التصحيح على شرط الشيخين 

إن الحكم بصحة الحديث ال يتأتى إال باستيعاب قواعد النقلد، ثلم الخبلرة الواسلعة بعللم 

الرجال ومراتب الجرح والتعديل، إضافة إلى الدراية الواسعة بطرق الحديث لتمييلز الشلاذ 

 والمعل والغريب ونحو ذلك مما يتقنه اهل الصنعة الحديثية.  

ن: البخاري، ومسلما  ، مقدمان على غيرهما وقد اتفق علماء هذا الشان على أن الشيخي  

في معرفة الصحيح من السقيم، وذلك لسعة دائرتهملا الحديثيلة وخبرتهملا الواسلعة بلأحوال 

الرجال وتقدمهما في علم العلل، ولسلوكهما منهج االنتقاء ولتحريهملا الشلديد، واحتياطهملا 

 البالغ، إضافة إلى شدة الورع والدين المتين.

تشر من عبارات الحكم على األحاديث قولهم: صحيح على شرط البخاري، وكان مما ان

أو صحيح على شرط مسلم، أو صحيح على شرط الشيخين، والحاجة ماسة لبيان متى يكون 

 هذا الحكم صحيحا ، ومدى مراعاة من يُطلق هذه األحكام لسالمة الحديث من العلل الخفية

 معنى قولهم : على شرط الشيخين :

بأن يكون رجال السند من رجالهما، إضافة إلى مراعاة الكيفية التي التزماهلا يتلخص:  

 في الرواية عنهم، مع السالمة من الشذوذ والعل ة .

وقد أوضح الحافظ ابن حجر أن ما قيل فيله عللى شلرط الشليخين ينقسلم إللى قسلمين، 

جلا  برواتله فلي الصحيح المعتبر منهما: أن يكون إسناد الحديث الذي ُحكلم عليله بلذلك محت

 الصحيحين أو أحدهما على صورة االجتماع سالما  من العلل .

قال ابن حجر: واحترزت بقولي "أن يكون سالما من العلل" عما إذا احتجا بجميع رواته    

ا نعللم  على صورة االجتماع إال أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عملره، فإنل 

جا من رواية المدلسين بالعنعنة إال  ما تحققا أنه مسلموع لهلم في الجملة أن الشيخين لم يخر

ن سمع منهم بعد االختالط إال  ملا  من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين مم 

 تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل االختالط 

تلط فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدل س قد عنعنه، أو شيخ سمع ممن اخ   

بأنه عللللى شلللرطهما وإن كانلا قلللد أخرجلللا ذللك اإلسلللناد بعينله، إال  إذا   –بعد اختالطه
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صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع، وصح أن الراوي سمع ملن شليخه قبلل اختالطله، 

 (592هل)1فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما. 

قلت: السالمة من العلل أشمل مملا ذكلره الحلافظ، ألنله يلدخل فيهلا السلالمة ملن العللل     

الخفية، وما ذكره ابن حجر اقتصر فيه على العلل الظاهرة، مثل التدليس واالخلتالط، فملن 

المعلوم أن الشيخين ال يخرجان ما ظاهره الصحة لكن ثبلت عنلدهما أن الصلواب وقفله أو 

دخل حديث في حديث ونحو ذلك، وقد كان بعض ملا انتقلده اللدارقطني   أرساله، أو أنه مما

 على الشيخين هي مسألة العلل الخفية، بغض النظر عن مدى صحة تتبعه من عدمه

وإن عدم التأكد من السالمة ملن العللل الخفيلة ملن األملور التلي جعللت النقلاد يصلمون    

مللن جللاء بعللده خاصللة مللن الحللاكم بالتسللاهل فللي حكملله علللى األحاديللث، وكللذلك بعللض 

 المعاصرين ممن تصدى للحكم على االحاديث 

ومن األمثلة على عدم مراعاة مسألة التلدليس عنلد التصلحيح عللى شلرط الشليخين ملا     

اخرجه الحاكم بإسناده عن العوام بن حوشب ، حدثني حبيب بن ابي ثابت، عن ابلن عملر، 

( ثم  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ال تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن 

 ( 593الشيخين. ولم يتعقبه الذهبي)قال: صحيح على شرط 

حبيللب بللن أبللي ثابللت الللوارد فللي السللند، قللال فيلله بللن حجللر: كللان كثيللر اإلرسللال  

(، فعلى هذا ال يصح  هلذا الحلديث بهلذا السلند ملع وجلود عنعنلة حبيلب، وال 594والتدليس)

 يستدرك على الشيخين مثل هذا اإلسناد .

ه الحاكم على شرط أحد ا     لشيخين وفيه عل ة قادحة:ومن أمثلة ما صحح 

ما أخرجه في المستدرك، كتلاب النكلاح، بإسلناده علن هشلام بلن عللي، ثنلا موسلى بلن    

اد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي هللا عنه أن النبي  صلى هللا عليه   –إسماعيل، ثنا حم 

 ) أراد أن يتزوج امرأة، فبعث امرأة لتنظر إليها، فقال: ُشم ي عوارضها..(  –وسلم

جاه ، ولم يتعق به الذهبي     (595)قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخر 

 

 316/  1ابن حجر النكت ، ج - 592

 ، كتاب الصالة . 209/  1الحاكم  ، المستدرك ، ج - 593

 .150، ص 1ابن حجر، تقريب التهذيب ، تحقيق عوامة ، ط - 594

 166/  2الحاكم، المستدرك ، ج - 595
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قلت: هذا الحديث فيه علة تمنع تصحيحه على شرط أحد الشليخين، وهلي اإلرسلال وقلد    

نب ه البيهقي إلى هذه العلة، فقال: كذا رواه شيخنا في المستدرك، ورواه أبو داود السجستاني 

مرسلال مختصلرا دون ذكلر أنلس، ورواه  –بله  –بلن اسلماعيلفي المراسيل عن موسللى 

 (596هل )1أيضا  أبو النعمان عن حماد مرسال . 

(  قال الحافظ ابن 597وأبو النعمان: هو محمد بن الفضل السدوسي، ثقة من رجال الشيخين)

 ( 598حجر: والحديث وصله بعض الضعفاء، واستنكره موصوال )

الشيخان فمن التساهل أو الغفلة َعدٌّه صلحيحا  عللى فمثل هذا الحديث المعل ال يخرجه  

شرط أحدهما، فال يكفي أن يكون رجال السند قد احتج  بهما الشيخان، بل ال بد ملن التأكلد 

من انتفاء الشذوذ والعلة، ألن العلل أنما هي في أحاديلث الثقلات، وقلد يتلرك الشليخان ملن 

ن ملن ال خبلرة لله أن كلل ملا رواه ذللك حديث الثقة المحتج به ما علم أنه أخطأ فيله، فليظ

 الشخص يحتج به وليس األمر كذلك.

ومن مظان العلل تفرد الثقة الذي ال يُلتحمل تفرده، فهذا النوع ملن األحاديلث ال يخرجله    

 الشيخان إذا لم يتابع

وقد مث ل الحاكم في كتاب المدخل إلى اإلكليل للقسم الرابع من الحديث الصحيح بأحاديث    

ثقات الغريبة الفردة وليس لها متابع مثل حديث العالء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبلي ال

هريرة: ) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ) إذا انتصف شعبان فلال تصلوموا حتلى 

 ( 599يجيء رمضان)

ج مسلم أحاديث العالء أكثرها في الصحيح وترك هذا   وأشباهه مملا قال الحاكم : ) وقد خر 

د به العالء عن أبيه ، عن أبي هريرة()  (  600تفر 

قلت: وقد غفل الحاكم فأخرج حديثا  للعالء عن أبيه عن ابلي هريلرة فلي المسلتدرك فلي     

(  مع أن العالء تفرد بله بتلللللك السلياقة، 601كتاب الجنائز، وقال: صحيح على شرط مسلم)

 
 87/  7البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، ج  - 596

 502ابن حجر، تقريب التهذيب ، مرجع سابق  ص:  - 597

 147/  3، ج  1964 –ابن حجر، التلخيص الحبير، طبعة المدينة المنورة    - 598
 2337رقم  751/  2أبو داود، السنن ، كتاب الصوم ، ج  - 599
 34، ص :  1الحاكم، المدخل إلى اإلكليل ، ط  - 600
 357 – 356/  1الحاكم، المستدرك ، كتاب الجنائز ، ج  - 601
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لى االكليل أن حديث أيمن بن نابل المكي عن ابي وأشد من ذلك أن الحاكم نص  في المدخل إ

) كان يقلول فلي التشلللهد بسلللم هللا   –صلى هللا عليه وسلم–الزبير عن جابر أن رسول هللا  

( من األفراد التي تركها الشيخان ألنها ال متابع لها، وقال: ) وأيملن بلن نابلل ثقلة …وباهلل  

ج حديثة في الصحيح للبخاري، ولم يخرج هذ  ا الحديث إذ ليس له متابع عن أبي الزبير مخر 

 ( 602من وجه يصح)

ومع ذلك فقد اخرج الحاكم الحديث المذكور في المستدرك، وقال إنه صحيح على شلرط    

 ( 603البخاري)

  

 
 34الحاكم ، المدخل إلى االكليل ، ص :  - 602

 267 – 626/  1الحاكم المستدرك ، كتاب الصالة ، ج  - 603
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 : دراسات موضوعية في علل الحديث لثالباب الثا

 ويحتوي على األبحاث التالية: 

 سلوك الجادة  -

 الحديث التجويد عند نقاد  -

 معرفة نسق اإلسناد وأُثره في علل الحديث  -

 بالسماع  -الثقة غير المدلس –علل تصريح   -

 علل تصريح المدلس بالسماع  -

 مفهومه وصوره وعالقته بعلل الحديث  الحديث الشاذ  -

 وأُثره في كشف العلل التخصص والتمكن من صنعة الحديث وقواعد النقد  -

 

 

  



208 

 

 ســلـوك الجـــاّدة 

 علل الحـديثوأثـره في 

الحمد هلل الذي سلك بنا ُسبل الرشاد، والصالة والسالم سي د المرسلين الذي جعله هللا قدوة      

 للعباد ، فتركهم على الجادة وأنقذهم من الهاوية، أما بعد: 

ا       فيها  يقع  التي  األخطاء  نوع مشهور من  الجادة  النقاد  لرواةفإن سلوك  ويتعامل معه   ،

أنه قرينة   قوية تعينهم على اكتشاف الخطأ والترجيح ومن ثم معرفة الطريق الراجحة  على 

، مصطلح علمي يستعمله نق اد الحديث التي يُستدل بها على صحة الحديث أو ضعفه ، وهو  

لل النقاد  يستخدمها  التي  الصيغ  تبين  عملية  دراسة  األمر  من  فاقتضى  النوع  هذا  عن  تعبير 

الدر  األخطاء ، بهذه  تُجل يه وتكشف غوامضه من خالل إعطاء  ثم ما يتعلق  اسة من مباحث 

فكرة متكاملة ودراسة موضوعية معززة باألمثلة لمصطلح مهم يستخدمه نقاد الحديث ليكون  

النقاد   أحكام  من  كثير  فهم  عليهم  يسه ل  الحديث  علم  في  والمتخصصين  العلم  لطلبة  عونا 

 ووسائلهم في ذلك . 

بسلوك        التعليل  أن  بذلك  وقد وجدت  التصريح  دون  وغالبا  العلل،  كتب  في  يكثر  الجادة 

الحاكم   جعل  وقد  النقاد،  صنيع  في  ويتأمل  العلم  هذا  يمارس  لمن  ضمنا  ذلك  يُعلم  إنما 

التي أوردها في كتابه "معرفة   العشرة  العلة  النوع من األخطاء من أجناس  النيسابوري هذا 

(، وأرجو أن يكون هذا البحث لبنة صالحة في صرح علم النقد تضاف  604علوم الحديث")  

للجهود والدراسات السابقة في علم العلل، وتكون عونا لطلبة العلم في دراستهم لألحاديث من  

أجل منهج سليم في الحكم على األحاديث، إذ إن الحكم بصحة الحديث متوقف على الخبرة  

 عرفة منهج النقاد في ذلك  في الروايات والرواة وعلم العلل وم

 وقد جعلت هذه الدراسة في المطالب اآلتية :  

 تعريف سلوك الجادة  -1

 الصيغ التي يستخدمها النقاد للتعبير عن سلوك الجادة   -2

 اهتمام النقاد المتقدمين بالتعليل بسلوك الجادة -3

 أسباب وقوع الرواة في سلوك الجاد ة -4

 

   118مصورة ، ص:  2الحاكم ، معرفة علوم الحديث ، طبعة حيدر آباد الدكن ، طبعة   - 604
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 مظاهر سلوك الجادة :  -5

  ، االسم ده " ، وصل المرسل، رفع الموقوف"عن أبيه عن ج  ،  صيغة المشهورالسند      

 . المشهور، صيغة التحديث 

 ما ظاهره سلوك الجادة والصواب أنه صحيح   -6

 :ة سلوك الجادة بالمصطلحات األخرىعالق  -7

 . المزيد، المدرج، المنكر، المنقطع، نسق الرواة، التجويد       

 الجـادة المطلـب األول : تعريـف سـلوك 

، إنما يظهر أن النقاد الذين استخدموا هذا  من علمائنا السابقين  ض لتعريفهلم أجد من تعر     

 . أذهانهم من المعنى اللغوي للجادةالمصطلح اعتمدوا على ما استقر في 

اللـغـة  الجـاّدة َدد بيض() وقد جاء في القرآن:    : هي الطريق الظاهرة،في  ج  الجبال    –  ومن 

األصفهاني27فاطر/ الراغب  قال  الظاهرة،  الطريق  أي  ُجد ة،  "جمع  طريق  :  قولهم  من   ،

 (  605) مسلوك مقطوع، ومنه جادة الطريق" مجدود أي 

عن      اللسان  والطرققوله   الفراءونقل صاحب  الخطط  الجدد:  في  :  تكون  الجبال خطط  ، 

 ، واحدها ُجد ة . بيض وسود وحمر كالطرق 

 ل طريق ُجد ة وجادة  :  كلزجاجونقل عن ا   

يلت جادة ألنهاألزهري ونقل عن      ُسم  الطريق  ملحوبة،  وجمعها  : وجادة  مستقيمة  ُخطة  ا 

 ( 606)  الجلَواد  

فيفهم من هذا أن الجادة هي الطريق الواضحة الظاهرة المسلوكة تكون معروفة للناس،      

رواية   تكثر  معروفة  مشهورة  أسانيد  هناك  األحاديث  بها  تُروى  التي  األسانيد  في  وهكذا 

الر  ، مثل إسناد مالك  واية عمن رووا عنهاألحاديث بها لشهرة رواتها ولكونهم مكثرين من 

ابن   عن  نافع  اب عن  ُسهيل  وإسناد  هريرةعمر،  أبي  عن  أبيه  عن  صالح  أبي  وإسناد  ن   ،

،  ، ونحو ذلكالزهري عن سالم عن أبيه، وإسناد ثابت عن أنس، وإسناد أبي الزبير عن جابر

نا اسم  الراوي  لسان  إلى  يسبق  لكن  نافع  غير  عن  حديثا  مالك  يروي  بينم فعفقد  الطريق  ،  ا 

 
   89، ص:  1الراغب  األصفهاني ، مفردات القرآن ، البابي الحلبي ، ط - 605

 ، مادة جدد   3/108بيروت ، ج –ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر  - 606
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والمحفوظ هو عن    ،وى رجل عن ثابت عن أنسهكذا إذا ر، و المحفوظة تكون خالف ذلك

 . ة أنس لكثرة ما يروي ثابت عن أنس، فيسبق إلى لسان الراوي كلمثابت عن راو آخر

: وهو أن العادة أن الطريق تنتهي  -قد ال يُنتبه إليه  –وهناك مظهر آخر من سللوك الجادة       

النبي   إلى  الصحابي  ويرفعه  الصحابي  بالضرو  -  –إلى  ليس  الحديث    رة لكن  يكون  أن 

، لذلك قد يخطئ الراوي فيصل المرسل أو يرفع الموقوف، فلو كان مالك  متصال أو مرفوعا

وأتى أحد الرواة وقال: مالك عن نافع عن ابن عمر    مرسال،   مثال روى عن نافع عن النبي 

ن  ، يكون بهذا قد سلك الجادة لكثرة ما يروي نافع عن ابن عمر، وهكذا لو كا عن النبي  

مالك روى عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وأتى أحد الرواة فأخطأ ورفع الحديث فقال: مالك  

يكون بهذا قد سلك الجادة لكثرة ما يروي ابن عمر عن    –عن نافع عن ابن عمر عن النبي  

      النبي 

في معرض حديثه على رواية    -ومن بعده السخاوي  –فمن ذلك ما أفاده الحافظ ابن حجر     

: ) من باع عبدا وله مال...(، وترجيح أن الصواب وقفها على  -–سالم عن أبيه عن النبي  

عمر، حيث قال: "وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة، ألن  

 -" (607 )  –: عن رسول هللا بعلده  قيل العادة والغالب أن اإلسنلاد إذا انتلهى إلى الصحلابي

 وما جاء في هذه الدراسة    واعتمادا على ما تقدم    

 :  بما يلي "  سـلوك الجـاّدةأخلص إلى تعريف " 

المعتادإلى    للسند  المحفوظالسياق    عـن   الراويعدول  "    في  السياق  السندان  ويشترك   ،

 "  راو أو أكثر

  سناد حيث يستبدل اال  الرواية " : خطأ الراوي في  المحفوظ  السياقالعدول عن  ومعنى "     

على صحته   القرائن  دلت  الذي  التي المحفوظ  المشهورة  إليه  بالصيغة  اللسان  يكثر  و  ايسبق 

 .  على وهم الثقة أو سوء حفظ الراوي ، وهو يدل  اوالرواية به  ااستعماله

ا، أو وصل السند، أو رفعه، أو  والسياق المعتاد الذي جاء به الراوي قد يكون إسنادا  مشهور 

 ي في الدراسة اق النص في حاالت قليلة، كما سيأتأسما  مشهورا ، ويلتحق بذلك سي

ألن سلوك    ،هما واحد أي مخرج "  ويشترك السندان في راو أو أكثروقولنا في التعريف: "     

إسناد مشهو له  ُمكثر  راو  السند  في  كان  إذا  إال  يكون  ال  مالك عنالجادة  مثل  فإذا  نافع  ر   ،

 

،  1، السخاوي، فتح المغيث ، ط2/714،ج  1ابن حجر، النكت على ابن الصالح ، تحقيق المدخلي، ط  - 607

 295، ص: 2، وانظر: اإللزامات والتتبع للدار قطني ، تحقيق الوادعي ، ط1/212ج
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مال حدثنا  الرواة  أحد  وقال  الزهري،  عن  مالك  طريق  من  المحفوظة  الرواية  عن  كانت  ك 

ر وهو مالك  ، وهنا نلحظ أن السندين اشترك بهما الراوي المشهو.. يكون قد سلك الجادةنافع 

ما تقدم  ، ويُفهم م يكون سلوكا للجادة ولو كان خطأ، وبخالف ذلك ال هو مخرج الحديث الذي  

 من الثقة أو خطأ من سيء الحفظ .       أن سلوك الجادة هو خطأ

 المطلـب الثـاني : الصيغ التي يستخدمها النقّاد للتعبير عن سلوك الجاّدة

يغ عديدة عند النقاد،  يعبر النقاد عن ذلك بعدة صيغ مؤد اها واحد واشتهر     أسوق فيما  ت صِّ

 : املة الستعماالت النقاد ظن أنها ش وأ  ،يلي ما اطلعت عليه من تلك الصيغ

يت انة،  لوضوحها وظهورها في السلماء، ُسم  :  والمراد بذلك درب التب  أخذ طريـق المجّرة  -

 تعمل هذه العبارة اإلمام الشافعي، اسبذلك ألنها تشبه طريق التبانة

 فمن ذلك:  

أخبرنلا أبلو عبلد هللا الحلافظ قلال:  -1402ما أخرجه البيهقي في معرفة السلنن واآلثلار:   -1

أخبرني الحسين بن محمد الرافقي قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال : حلدثنا يلونس بلن 

عبد األعلى قال: حدثنا سفيان ، عن الزهري، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبلد القلاري 

الصبح بمكة، ثم طاف سبعا، ثم خرج وهو يريد المدينلة ، فلملا كلان بلذي قال: »صلى عمر  

طوى، وطلعت الشمس صلى ركعتين « قال يونس بن عبد األعلى : قال لي الشافعي في هذا 

  ةالَمجر   :الرحمناتبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري، عن عروة، عن عبد الحديث: 

، محمد: وذلك أن مالك بن أنس، ويونس بلن يزيلد   قال عبد الرحمن بن  -يريد لزم الطريق  - 

، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد اللرحمن بلن عبلد وغيرهما رووا الحديث عن الزهري

 (608)القاري، عن عمر. فأراد الشافعي أن سفيان وهم وأن الصحيح ما رواه مالك.

، حلدثني عبلد هللا بلن هللاقه بإسناده عن حيان بن عبيلد عل ق اإلمام البيهقي على حديث سا  -2

علملي ملن  : هلذا، فقلال..(عند كل أذانين ركعتين)  –: قال رسول هللا  ، عن أبيه، قالبريدة

، فهلذا الشليخ لملا رأى "  أخذ طريق المجرةيقول: "  –رحمه هللا    –الجنس الذي كان الشافعي

 (609، توهم أن هذا الخبر هو أيضا عن أبيه)بريدة عن أبيهأخبار ابن 

 
 4/156معرفة السنن واآلثار: أبو بكر البيهقي، ج - 608
   474/ 2ة، باب من جعل قبل صالة المغرب ركعتين  البيهقي، السنن الكبرى، حيدر آباد، كتاب الصال -609
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وكذا استعملها الحلاكم النيسلابوري، فملن ذللك أن الحلاكم ذكلر الجلنس التاسلع ملن عللل   -3

الحديث، وساق بإسناده عن المنذر الحزامي،  عن عبد العزيز بن أبي سلمة،  عن عبد هللا بن 

انك اللهلم تبلارك ) كان إذا افتتح الصالة قال: سلبح  –دينار، عن ابن عمر، أن رسول هللا   

 ..( دكاسمك وتعالى ج

أخذ طريق المجرة  بن عبد هللا ، والمنذر قال أبو عبد هللا الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة    

: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال   ، قال ، ثم ساق بإسناده عن أبي غسان مالك بن إسماعيلفيه

طالب ،  ، عن علي بن أبي  عن عبيد هللا بن أبي رافعثنا عبد هللا ابن الفضل، عن األعرج،  

 (  610) .. الحديث   --عن النبي

قلت: وموضع الشاهد هو قوله: "أخذ طريق المجرة"، ويقصد بذلك أن المنذر بن عبد هللا      

عدل عن الطريق المحفوظ وهو: عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد هللا بن الفضل.. الخ ،  

إلى طريق مشهور سهل الحفظ يكثر استعماله وهو طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد  

 ن بن عمر .. هللا بن دينار ع 

لكامل في الضعفاء  منها:  : أكثر من استعماله ابن عدي في كتاب ا  هذا الطريق أسهل عليه   -

،  229/ 6، ج  182/ 5،   ج259،  146،   78،   4/70،  ج 3/418،  ج 2/228،  ج 1/201ج

286 ،359 . 

، عن  عن أرطأةوهو ما ساقه ابن عدي في ترجمة أرطأة بن منذر:    لذلك،وأسوق مثاال      

: ) لوال أن أشق على  –هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا    عبيد 

 أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة (  

ن  قال: والحديث الثاني عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر خطأ ، إنما يرويه عبيد هللا ع     

الطريق كان أسهل عليه  سعيد المقبري عن أبي هريرة، ..  إذ قال عبيد هللا عن نافع    -وهذا 

: عبيد هللا عن  ، من أن يقول -عن ابن عمر، ألنه طريق واضح، وبهذا اإلسناد أحاديث كثيرة

 ( 611سعيد المقبري عن أبي هريرة .) 

   –وهو قريب من االستعمال السابق  -:  سلك الطريـق السـهل -3

 

   118الحاكم ، معرفة علوم الحديث ، مصدر سابق :  - 610

 2/443، تحقيق عادل أحمد ،  1ابن عدي، الكامل في الضعفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط- 611
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طريق ثابت وعمرو بن    قطني: عند كالمه على رواية مسلم التي ساقها مناستعمله الدار   

ة ، عن أبي بردة ، عن األغر  الُمزني، عن النبي   ) يا أيها الناس توبوا إلى هللا فإني    مر 

ة (   أتوب في اليوم مائة مر 

، عن أبيه، وتابعه  سحق قال: عن أبي بردةقطني: وهما صحيحان، وإن كان أبو اقال الدار   

، عن سعيد، عن أبي بُرد  ة ، فأبو اسحق ربما دل س، ومغيرة بن أبي الحر  مغيرة بن أبي الُحر 

رجالن  تابعهما  وقد  حافظان،  ة  مر  بن  وعمرو  وثابت  وابن    شيخ،  المنذر  بن  زياد  آخران 

 (612) سلكا به الطريق السهل، ومغيرة بن أبي الحر وأبو اسحق اسحق

، وقلد أحصليت لله فلي  أكثر من استعمال هذه الصيغة أبو حاتم اللرازيلـزم الطريــق :    -4

  249،267، 2/109، ج315، 203، 107،  1/27كتابه سبعة مواضع، وهي: ج

وأسوق إليك مثاال منها : فقد ُسئل أبو حاتم عن حديث المبارك بن فضلالة علن ثابلت علن    

 أخاه فليعلمه (  أنه قال: ) إذا أحب الرجلُ   - –أنس، عن النبي 

، حدثه عن ثابت، عن حبيب بن سبيق ، عن رجل، عن  سلمةال أبو حاتم: رواه حماد بن  ق   

 ( 613)به وهو الصحيح ، وذاك لزم الطريق، هذا أشمرسل -صلى هللا عليه وسلم  –النبي 

.. إلخ  قال: علن ثابلت يب قلت: يعني أبو حاتم أن المبارك بدل أن يرويه عن ثابت عن حب   

 رة استعماله عن أنس، وهو طريق مشهور لزمه المبارك لسهولته وكث

أجللد للسللابقين مثللاال علللى ، ولللم عمله فيمللا أعلللم النقللاد المتللأخرون: اسللتســـلك الجــــادة  -5

 ، وهو مرادف للصيغ األخرى التي سبق ذكرها ، وممن استعمله:استعماله

 1/58: في نصب الراية جالزيلعي    

 9/384،  ج3/269، وفي الفتح : ج 1/353: كما في مقدمة الفتح جابن حجر العسقالني     

،  وفللللي النكللللت علللللى ابللللن الصللللالح :  11/99، ج 444، 364، 10/146،  ج632، 

،  وفللي الدرايللة : 6/546وفللي اإلصللابة : ج ، 874، 748، 726، 714، 611، 2/610ج

  1/266: ج، وفي التلخيص الحبير219، 2/184ج

    1/212: كما فتح المغيث  جالسخاوي

 

   363، ص: 2الدار قطني، اإللزامات والتتبع ،تحقي الوادعي ، ط- 612

   363/ 2م ، العلل ، دار المعرفة ، بيروت ، ط بدون ، جابن أبي حات- 613
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  3/412، 2/150، في شرح الموطأ : جالزرقـانـي

  1/261: ج، في تدريب الراويالسيوطي

  38، حديث رقم  1/77، في إرواء الغليل : جالشيخ ناصر الدين األلباني

ق عللى ه الحافظ ابن حجر في مقدملة الفلتح، وهو ما ذكراال على ذلكونأخذ مث    : حيلث علل 

د عبد هللا بلن دينلار علن ، ألنه لو كان عن"إن رواية عبد العزيز خطأ بي ن  قول ابن عبد البر:

:  نعم الذي يجلري عللى طريقلة أهلل ابن عمر،  مارواه عن أبي صالح أصال "  قال الحافظ

ومللن عللدل عنهللا دل علللى مزيللد  ، بللد العزيللز شللاذة ألنلله سلللك الجللادةالحللديث أن روايللة ع

 (614)حفظه

فإن كان المنفرد عن الحفاظ ملع مله ابن رجب الحنبلي، قال : ": استعسلك الطريق المشـهور

، ال يكاد يُرتاب في َوَهمه وخطئه  والحفاظ يخالفونه فإنه  سلك الطريق المشهورسوء حفظه قد 

 (615.")را فيسلكه من ال يحفظألن الطريق المشهور تسبق إليه األلسنة واألوهام كثي

المحّجـة السهلة  الفصل للوصل في المدرج في    : الخطيب البغدادي في كتابه: استعمله  سلـك 

)   ،النقل تعقيبا على رواية:  قال حدثني عبدالجبار بن وائل عن بعض  قال:  بن كليب  عاصم 

حجر  بن  وائل  أن  البرانس  )  :قال  أهله  فيها  الشتاء  ثياب  الناس  وعلى  أخرى  مرة  أتيته  ثم 

 ... ( ولون هكذا بأيديهم من تحت الثياب واألكيسة قال فرأيتهم يق

ابن    وائل  أبيه، عن  عن  كليب،  بن  فجعلوه عن عاصم  واحد  غير  رواه  وقد  الخطيب:  قال 

المحجة  فيه  وهم  الذي  به  سلك  وإنما  فيه،  وهم  ممن  وهم  عندنا  وذاك  ألن    حجر..  السهلة، 

 (616عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أسهل) 

مؤداهلا واحلد كملا هلو مفهلوم ملن اسلتعماالتهم ، فهلي  –رحمهلم هللا   –: وعباراتهم  قلت    

 واحد، أحببت بيانها للتعريف بها وبمن يستعملها في الغالب.  عبارات متنوعة لكن مقصودها

 

   1/353دار إحياء التراث ،ج  -ابن حجر، هدي الساري ، طبعة بوالق ، األولى ،  مصورة  - 614

   725/ 2، ج 1ابن رجب ، شرح العلل ، تحقيق نور الدين العتر ، ط- 615
ج   -616 البغادادي،  الخطيب  النقل،  في  المدرج  للوصل  الزهراني، )تحق1/439الفصل  مطر  محمد  يق 

أحمد:1418الرياض،   أخرجها  جده..  أييه عن  عن  كليب  بن  عاصم  ورواية  في  31/16(  حبان  وابن     ،
 18876، والرواية الصحيحة أخرجها أحمد:  رقم: 1945، رقم: 371/ 5صحيحه 
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 المـطلـب الثالـث : اهتمام النقّاد المتقدمين باالستعانة بقرينة بسلوك الجادة : 

انتبه نقاد الحديث المتقدمين إلى هلذا النلوع ملن اللوهم، وهلو دليلل عللى يقظلتهم وعلدم        

وازنة والمقارنة مع معرفتهم بمراتب الرواة والمحفوظ اعتدادهم بظاهر السند، إنما ديدنهم الم

من الروايات، وقد كانوا كثيرا  ما يُطلقون الحكم بالنكارة عللى الخطلأ الحاصلل فلي السلند أو 

 المتن، ومن ذلك الخطأ الناشئ عن سلوك الراوي للجادة ، فمن ذلك :

لك بلن أنلس، علن نلافع، ما رواه ابن عدي بإسناده عن محمد بن زياد األسدي، حدثنا ما  -1

 قال: ) ال يُغلق الرهلن (  –  –عن ابن عمر،  أن النبي 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر بهذا اإلسناد، وإنما يروي ماللك هلذا الحلديث فلي الموطلأ       

 (617مرسال.) –  –عن الزهري عن سعيد، عن النبي 

فلة لملا ، حيث سلك الطريق السلهلة المخالرواية األسدي خطأ  : يشير ابن عدي إلى أن  قلت    

،  وقد وجدت أن النقلاد كثيلرا ملا يسلتنكرون الطريلق السلهلة دون هو محفوظ ، فلذلك استنكره

 .صريح بكونها سلوكا للطريق السهلة، لكن يفهم هذا من صنيعهم، كما في المثال السابقالت

أن مالكا روى عن صفوان بلن سلليم، علن عطلاء بلن يسلار، علن   نقل ابن رجب الحنبلي-2

 (  618، قال : )أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه ()-النبي

ليم، علن أنيسلة   أم سلعيد بنلت  ، علنوأن سفيان بن عيينة خالفه ، فرواه عن صفوان بلن سلُ

 (619...  الحديث )مرة، عن أبيها ، عن النبي  

ح   الحفاظ كأبي ُزرعة وأبي حاتم قول ابن عيينة فلي هلذا اإلسلناد عللى   قال ابن رجب: رج 

 قول مالك.  قال الُحميدي: قيل لسفيان: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سلفيان أصلوب فلي

إن مالكا ، لكنه قال: ": وما يدريه ؟ل أدرك صفوان ؟  قالوا : الهذا الحديث من مالك. قال سفيان

ة عن أبيها: عن أُنيال سفيانعطاء بن يسار، وققال: عن صفوان عن   ، سة عن أم سعيد بنت مر 

 فمن أين جاء بهذا اإلسناد ؟ل "

 

 232/ 2، والحديث في موطأ مالك بن أنس ، تحقيق عبد الباقي ، ج 232/ 6ابن عدي، الكامل، ج- 617

 دون ذكر عطاء، فلعله في إحدى نسخ  الموطأ 2/948،ج5مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الشعر، رقم - 618

 162/ 8،  الطبراني في المعجم الكبير ، ) مجمع الزاوائد ، ج 1/227البخاري ، األدب المفرد ، ج  - 619
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فقال سفيان: ما أحسن ما قال ، لو قال لنا صفوان : عن عطاء بن يسار، كلان أهلون علينلا   

 (620من أن نجيء بهذا اإلسناد الشديد. )

، عن علقمة بن وائلل علن أبيله، علن   ، عن عمرو بن مرةروى حصين بن عبد الرحمن  -3

 (621حديث رفع اليدين في الصالة ) –  –النبي 

ة ، عن أبي البختري ، عن عبد اللرحمن اليحصلبي ، علن     ورواه شعبة، عن عمرو بن مر 

  –  –وائل ابن حجر، عن النبي 

قول   وُسئل عن ذلك أحمد بن حنبل، فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول  

 (622شعبة، من أين يقع "شعبة عن أبي البختري، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل")

، بخالف علقمة ابن وائل  : يشير إلى أن هذا إسناد غريب ال يحفظه إال حافظقال ابن رجب      

 (623، فإنه طريق مشهور .)عن أبيه

أوهام الرواة وعرفوا ملن أيلن قلت: يتضح من األمثلة السابقة أن النقاد قد تيقظوا مبكرا إلى   

تأتي المزالق، ومنها مزلق سلوك الجادة، بعد أن ُعرفت األسانيد المشهورة التي يمكن أن يألفها 

بعض الرواة حتى الثقات منهم كما في المثال الثاني، ورأينا كيف أن اإلمام أحمد قد لحظ غرابة 

ي سللك فيله الجلادة، وهلو الطريلق إسناد شعبة بالمقارنة مع إسناد حصين بن عبد اللرحمن اللذ 

 السهل الذي قد يقع فيه الراوي لسهولته وشهرته وسبقه إلى اللسان.

 

 المطلــب الرابـع : أسباب وقـوع الرواة في سلوك الجـادة

هو الضعف البشري، فمهما بلغ الراوي من الضبط واإلتقان فهو ليس معصوما    السبب العام:

، ويُعلرف هلذا -عللى سلبيل النلدرة -من الخطأ، فالراوي الثقة قد يقع في هذا النلوع ملن الخطلأ

بالمقارنة بين الروايات ومعرفة مراتب الرواة مع القرائن المحتف لة والخبرة من الناقد، وهذا من 

لماء النقد ألن خطأ الثقة يحتاج كشفه إلى الممارسة وسعة االطلالع لخفلاء ذللك ُصلب اهتمام ع

 

   2/728،  ابن رجب ، شرح العلل ، ح283/ 6البيهقي ، السنن الكبرى ،- 620

 2/81، السنن الكبرى1/224، الطحاوي، شرح معاني اآلثار، 1/291طني، السنن،الدار ق-621

 1/156،ج1أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ت: وصي هللا عباس، المكتب اإلسالمي، ط-622

   2/729ابن رجب ، شرح العلل ، ح - 623



217 

 

على غير المتأهل، وبسبب أن هذا النوع من الخطأ غير مقصور على الثقة بل يكثر من غيلره، 

وجدت أن من المفيد استعراض األسباب األخرى، وبعد الدراسة وجدت أن الوقلوع فلي سللوك 

 لتالية:الجادة يأتي من األسباب ا

بأن يوصف بسوء الحفظ وما أشبه ذللك ملن ألفلاظ تلدل عللى اخلتالل   أوال : ضعف الراوي:

 الضبط ، ومن كان بهذه الصفة فأن من البدهي أن يكثر خطؤه، ومن هذه األخطاء سلوك الجادة

، عن حماد بلن زيلد  –(624وهو ضعيف)  –: ما رواه عبد هللا بن أبي بكر المقد ميومثال ذلك 

 (625ساقي القوم آخرهم ( ): ) عن أنس، قال: قال رسول هللا عن ثابت، 

ا هو ثابت، عن عبد هللا بلن ربلاح، علن قال ابن عدي: وكان هذا الطريق أسهل عليه ، وإنم 

 –(626)–عن النبي  أبي قتادة،

 (627)عليه ألن ثابتا أبدا يروي عن أنسوقال في موضع آخر: وهذا الطريق كان أسهل  

وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن طبقات الرواة عن ثابت البناني ثلالث، أولهلا الثقلات، ثانيهلا   

الشيوخ، ثالثها الضعفاء، ثم نقل عن اإلمام أحمد قوله: كان حماد ثبتلا فلي حلديث ثابلت البنلاني 

وي عنله  وبعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيللون عليله فلي حلديث أنلس، وكلل شليء ر 

 ثابت عن أنس. يقولون: 

وقال اإلمام أحمد: أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جلابر، وأهلل   

 ( 628البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما.)

قال ابن رجب تعليقا على ذلك: "ومراد أحمد بهذا كثلرة ملن يلروي علن ابلن المنكلدر ملن   

ي من ضعفاء أهل البصرة ، فإنه كثرت الرواية علن ثابلت ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يرو

من هذا الضرب فوقعت المنكرات في حديثه ، وإنما أُتي من جهلة ملن روى عنله ملن هلؤالء، 

 

 398/ 2الذهبي ، ميزان االعتدال ، تحقيق البجاوي ،دار المعرفة ، ط بدون ، ج - 624

ط- 625 أحمد،  عادل  تحقيق  الكامل  في  عدي  ابن  المذكور:  الطريق  من  ج1أخرجه  وأخرجه  425/ 5،   ،

 ، تحقيق األرناؤوط، من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، وهو ضعيف 1/388البغوي في شرح السنة  

   1/201امل ، جابن عدي ، الك - 626

، ورواية أبي قتادة أخرجها مسلم في صحيحه: في كتاب المساجد، باب   5/425المرجع السابق ، ج  - 627

 3434، وابن ماجه ، رقم  1895، والترمذي رقم  681قضاء الفائتة ، رقم

 503-502/ 2ابن رجب ، شرح العلل، ج - 628
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ذكر هذا المعنى ابن عدي وغيره ، ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جلابر، وروايلة ثابلت 

ن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن عن أنس، صار كل ضعيف وسيء الحفظ إذا روى حديثا ع

  (629)،  وإن رواه ثابت جعله عن أنس، عن النبيالنبي

 –قلت : ومعلوم أن هناك خالفا بين النقاد في قبول زيادة الثقلة فلي السلند، وملن صلورها    

ة وينفرد بإسناد أن يروي الحفاظ حديثا بإسناد واحد ثم يأتي راو ثق  - (630)التي ذكرها ابن رجب 

، والذي ذهب إليه المحققون ومنهم ابن رجب هو التفصيل، فإن كلان المنفلرد آخر للحديث نفسه

، كلالزهري والثلوري وشلعبة ملن طلرق عديلدةبالسند واسع الحديث يمكلن أن يحملل الحلديث  

بل انفراد أحدهم وزيادته في السند أو فلي الملتن ، فأملا إن قواألعمش، ونحوهم ، فمثل هؤالء يُ 

كان المنفرد غير موصوف بذلك اعتبلرت روايتله شلاذة غيلر محفوظلة ، ويسلتعان عللى ذللك 

 بالقرائن المحتفة بالرواية 

الطريلق المشلهور : " فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظله قلد سللك  قال ابن رجب   

سلبق إليله ال يكلاد يُرتلاب فلي وهمله وخطئله ألن الطريلق المشلهور ت  ، فإنلهوالحفاظ يخالفونه

  يحفظ "، ثم ضرب مثاال على ذلك، وهو:، فيسلكه من الاأللسنة واألوهام كثيرا

، أن رجال ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت، عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي، عن الحارث 

 ( 631قال: ال ... الحديث) : يا رسول هللا إني أحب فالنا، قال: أَعلمته ؟قال

قال: هكذا رواه حماد بن سلمة، وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه ، وخالفه من لم   

يكن في حفظه بلذاك ملن الشليوخ اللرواة علن ثابلت ، كمبلارك بلن فضلالة  وحسلين بلن واقلد 

اد ، وحكم الحفلاظ هنلا بصلحة قلول حمل-  –ونحوهما، فرووه عن ثابت، عن أنس، عن النبي

 وخطأ من خالفه، منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني 

قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق. يعني أن رواية ثابت عن أنس  سلسلة معروفة مشلهورة   

تسبق إليها األلسنة واألوهام فيسلكها من قل  حفظله بخلالف ملا قالله حملاد بلن سللمة، فلإن فلي 

 ( 632إسناده من يستغرب فال يحفظه إال حافظ.)

 

   2/503ابن رجب ، المرجع السابق  ، ج- 629

 718/ 2المرجع السابق ، ج - 630

   3/908النسائي ، في عمل اليوم والليلة ، كما في تحفة األشراف للمزي ج- 631

 719/ 2ابن رجب ، شرح العلل، ج- 632
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بمعنى أن يكلون اللراوي ثقلة لكنله إذا روى علن   ثانيـا : ضعف الراوي في بعض شيوخه :

شيخ معين أو عن أهل بلد معينة فإنه يهم ويضطرب وال يتقن الرواية، وذلك لكونه للم يملارس 

حديث ذلك الشيخ لعدم مالزمته أو لكونه لم يكتب أحاديثه فاعتمد على حفظله، أو لكلون الشليخ 

األسباب، وقد ذكر الحافظ ابن رجب النوع عندما حدثه كان بعيدا عن كتبه وبلده ونحو ذلك من 

فقال: النلوع الثاللث: قلوم   لجرح،الثالث من الرواة الثقات الذين ال يذكر أكثرهم غالبا في كتب ا

، فذكر جماعة منهم : سليمان التيمي، كن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعفثقات في أنفسهم ل

وهو أنه روى عن قتادة  ،أورد مثاال على ذلكونقل عن األثرم أنه كان ال يقوم بحديث قتادة ،  و

(، وإنملا 633) أنه أوصى عند موته بالصالة وملا ملكلت أيملانكم ( )  –    –عن أنس عن النبي

 (634، قال األثرم : هذا خطأ فاحش.)- –رواه قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن النبي 

ر، قلال أحملد   :  حيث إن هناك ثقاتا  ثالثـا : االختـالط مشهورين اختلطوا ، منهم علي بلن ُمسلهِّ

في رواية األثرم : كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه، وأنكر عليه حديثه عن هشلام علن 

 إذا سمع المؤذن قال: وأنا ( -– أبيه عن عائشة : ) كان رسول هللا 

 (635. )قال اإلمام أحمد: إنما هو هشام، عن أبيه مرسلل

هشام علن  –، ألن هذا اإلسناد مسهر قد سلك الجادة بوصله للحديث : يعني أن علي بن  قلت 

، لكن ليس كلل ملا رواه هشلام علن د معروف مشهور تسبق إليه األلسنةإسنا  –أبيه عن عائشة  

أبيه يكون عن عائشة ، فالثقلة الحلافظ يميلز بلين ملا هلو موصلول وملا هلو مرسلل ، بخلالف 

 يشذ الثقة فيخطئ في هذا المقام .الضعيف أو المختلط ، وقد 

: روى البغوي من طريق سعيد بن زيد ، عن ليث بن أبي سليم ، قلال: قلدم علينلا مثال آخر

رفاعة بن رافع بن خديج ، فحدث عن جده : أنهم اقتسموا غنائم بذي الحليفلة فنلد  منهلا بعيلر.. 

رفاعة بن رافع بن خلديج ، : رواه حماد بن سلمة، عن ليث، عن عباية بن ويالحديث، قال البغ

 عن جده، وهو الصواب.  

قال الحافظ: ورواه عبد الوارث، عن ليث، عن عباية، عن أبيله، علن جلده . فاالضلطراب 

 (636)يج ، كما في رواية حماد بن سلمةفيه من ليث فإنه اختلط، والحديث حديث رافع بن َخد 

 

 4/339، وأبو داود في السنن ، ج  901-900ابن ماجه ، السنن ، كتاب الوصايا ،  رقم  - 633

 2/632ابن رجب ، شرح العلل ، ج - 634

 583-2/582ابن رجب ، المرجع السابق ، ح- 635

   267/ 2بن حجر ، اإلصابة ، جا- 636
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إللى ترجملة ليلث بلن أبلي سلليم، قلت: ليث في المثال المذكور قد سلك الجادة ، وبالرجوع  

وجدنا ابن حبان يقول: "وكان من العباد، ولكن اختلط فلي آخلر عملره حتلى كلان ال يلدري ملا 

 (637يُحد ث به ، فكان يقلب األسانيد ويرفع المراسيل.." )

 رابعـا: اإلدخال على الشيـوخ :

ه فلي كتا بله، فلال ينتبله وهو إدخال حديث أو بعضه أو إسناد أو بعضه في حديث شيخ بدسل ِّ

الشيخ لغفلته أو لتقصيره في حفظ كتابه، مثال ذلك: ما رواه محمد بلن أبلي عملر العلدني، علن 

: ) أنه كلان يلدعو: -  –بشر بن السري، عن، حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهلال .. (

مرسلل، وللم يلذكر أنسلا،  - -حماد، عن ثابت، أن النبيحدثنا القعنبي، عن   قال أبو حاتم :   

 (638وكان بشر بن السري ثبتا، فليته أن ال يكون أُدخل على ابن أبي عمر)

، لكن يخشى أن يكون د أن يكون من ابن السري ألنه ثبت قلت: يقصد أبو حاتم أن الخطأ يبع

لذلك،  لكون"حماد عن ثابلت علن أُدخل على ابن أبي عمر،  بمعنى أنه ُدس  في كتابه فلم ينتبه  

 أنس"  سند مشهور تُروى به أحاديث كثيرة،  فلم ينتبه إلى أن ذكر أنس في السند مقحم. 

: روى ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن ُسهيل بن أبي صالح، علن أبيله، خامـسا: التدليـس

قال: ) من جلس في مجلس كثر فيه لغطله  ثلم قلال: سلبحانك   -  –عن أبي هريرة، عن النبي

 (            …اللهم وبحمدك أشهد أن ال اله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك، 

قال أبو حلاتم وأبلو زرعلة: هلذا خطلأ، رواه ُوَهيللب علن سلهيل، علن عللون بلن عبلد هللا،    

الوهم ممن هو؟ قال: يحتمل أن يكون ، وهذا أصح. قال ابن أبي حاتم : قلت ألبي: -كذا-موقوف

الوهم من ابن جريج، وليس هذا الحديث عن موسى بن عقبة، ولم يسمعه من موسى، أخذه عن 

(، فأخشى أن يكون أخلذه علن إبلراهيم بلن 639بعض الضعفاء، حيث لم يذكر ابن جريج الخبر)

 (640أبي يحيى إذ لم يروه أصحاب سهيل)

 

 2/231ابن حبان ، كتاب المجروحين ، ج - 637

 193/  2ابن أبي حاتم ، العلل ،ج   - 638

 يعني لم يقل حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك مما هو صريح في السماع ألن ابن جريج مدلس - 639

 ،  2/195ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 640
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وهو ابن أبي يحيى في  -يج روى الحديث عن أحد الضعفاءقلت: يعني أبو حاتم أن ابن جر    

عن موسى بن عقبة، عن سهيل بله،  وهذا الضلعيف هلو اللذي أخطلأ فسللك –ظن أبي حاتم  

الجادة حيث رواه عن موسى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهي جادة معروفة ، ثم جاء 

مدلس بإسقاطه ذكر الضعيف ابن جريج وأسقط ذكر الضعيف فأوهم صحة السند، وهنا فإن ال

بصحة السند، لكن الناقد ال يفوته مثل ذلك لمعرفته بالمحفوظ من الروايات،   اإليهامتسبب في  

 الرواية عن سهيل.بإضافة إلى قرائن أخرى منها هنا أن موسى بن عقبة غير معروف 

 سادسـا : التلقيــن 

: حدثنا محمد بن جعفر الشطوي ، ثنا -في ترجمة سفيان بن وكيع –قال الحافظ ابن عدي     

سفيان بن وكيع ، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول هللا 

–  –  :قال 

 ) إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يُدخل يده في اإلناء  حتى يغسلها ثالثا .( 

: ثنا ابن وهب عن يلونس ن بن وكيع أو لُق ِّلن حيث قال قال ابن عدي: وهذا قد زل  فيه سفيا

.. وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما يرويه ابن وهب هذا عن ابن لهيعة وجلابر عن الزهري

، ثم قال ابن عدي: ولسفيان بن وكيلع حلديث يل الحضرمي، عن عقيل عن الزهري..بن إسماع

اق يلقنه، من حديث موقلوف يرفعله، كثير، وإنما بالؤه أنه كان يتلق ن ما لُق لن، و يقال كان له ور 

 (641)وحديث مرسل فيوصله أو يبدل في اإلسناد قوما بدل قوم..

قلت: واضح من كالم ابن عدي أن إحدى صور التلقين جعل اللراوي يسللك الجلادة، وذللك 

ي من خالل تلقين الراوي إكمال السند بذكر الصيغة المعهودة ، مثل ابن وهب عن يلونس، وهل

صيغة مألوفة مشهورة، بدل الصيغة المحفوظة وهي ابن وهب عن ابن لهيعة وجابر، عن عقيل 

، ألن المعهلود المرسللعن الزهري، وكذا ما أشار إليه ابن عدي من رفع الموقلوف أو وصلل 

، وهو ما يخفى على - –والمألوف هو إكمال السند حتى نهايته بذكر الصحابي أو رفعه للنبي  

 الراوي المغف ل أو سيء الحفظ .

 سـابعـاً: اختالف الموطـن 

حيث اكتشف النقاد أن بعض الرواة إذا رووا عن غير أهل بلدهم لم يضبطوا ، وهلذا سلببه 

عدم ممارسة حديثهم وقلة الخبلرة بأسلانيدهم ، إذ إن المالزملة وطلول الصلحبة لهلا أثرهلا فلي 
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، ومما يدل على ذلك ويوضح يقظة النقاد قول أبي حاتم مبينا سبب سلوك (642الضبط واإلتقان)

ملا  ، وكثيرافي حديث: )التصلوا إلى القبور..(، قال: بُسر قد سمع من واثلةللجادة  ابن المبارك  

، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا الحديث مما روى عن أبي إدريس، يحد ث بُسر عن أبي إدريس

  (643)سه،  ألن أهل الشام أعرف بحديثهمعن واثلة،  وقد سمع هذا الحديث بُسر من واثلة نف

وأهللل المدينلللة أعللللم بحديلللث نافلللع مللن أهللل  ،الثللوري حللافظ خللر:وقللال فللي موضللع آ

 (644الكوفة)

: ملا أخرجله الحلاكم فلي معرفلة عللوم ومن األمثلة على حصول العلة نتيجة اختالف الموطن

الحديث بإسناده عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن أبي أسلحق، علن أبلي بلردة ، 

 قال :  - –عن أبيه ، أن رسول هللا 

، ثلم سلاق بإسلناده ملن طريلق أبلي   (645)) إني ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم مائة مرة (

ت أبا بردة يحلدث علن األغلر الربيع قال : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني ، قال : سمع

 :  – المزني، قال : قال رسول هللا

 مرة ( أستغفر هللا في اليوم مائة) إنه ليغان على قلبي ف

 ( 646)أخرجه مسلم عن أبي الربيع به 

نيون إذا رووا علن : "والملد   –وهلو ملدني  –قال الحاكم معلقا على رواية موسى بن عقبلة  

، وأن الكوفيين رووه عن أبي الربيع هي الصحيحة المحفوظة "  ثم بي ن أن روايةالكوفيين زلقوا

  -كما هو الصواب  –األغر  مسعر وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة ، عن

قلت: سبب الوهم هو أن أبا بردة مشهور بالرواية عن أبيه، حيث إنها نسخة معروفة، فبلدل 

، واللراوي رواية قال: عن أبيه، فسلك الجادةأن يروي الراوي السند على وجهه كما هو واقع ال

أتقنه أصحاب الشيخ الكوفيين الذين لما كان مدنيا والشيخ كوفيا لم يُستغرب عدم إتقانه للسند كما  

ومغيرة بن أبي الحر وأبو اسحق سللكا بله ":  وقال الدارقطني في هذا المثال  هم أعرف بحديثه.

 (  647)"الطريق السهل

 
 500، ص:1انظر: الوهم في روايات مختلفي األمصار، د.وريكات،أضواء السلف، الرياض، ط-642
  1/80ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 643
 311/ 1المرجع السابق ، ج - 644
 114الحاكم ، معرفة علوم الحديث ،  - 645
 41رقم :  4/2075صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب االستغفار ، ج - 646

 363الدار قطني ، االلزامات والتتبع ، مرجع سابق ، ص:- 647



223 

 

اللراوي علن أبلي اسلحق، وهلو : لكن كالم الحاكم يفيد أن الخطأ من موسلى بلن عقبلة  قلت 

 . الظاهر، وهللا أعلم

 مظاهر سلـوك الجـادة: المطلب الخامس

هناك جملة من المظاهر تعرف باستقراء الحاالت التي يقع فيها الرواة في األوهام عند إيراد 

األسانيد، وقد سبق عند تعريف سللوك الجلادة بيلان أن شلهرة السلند وكثلرة الروايلة بله تجعلل 

 األلسنة تسبق إليه ، وقد وجدت أن مظاهر سلوك الجادة تنحصر فيما يلي :

: والمقصود بشهرة السند كثرة استعماله لكثرة ما يروى بله أوالً: استبدال المحفوظ بالمشهور

من أحاديث، فهنا قلد يزللق بعلض اللرواة فيسلتبدل السلند المحفلوظ بالسلند اآلخلر المشلهور 

 لسهولته وسبقه إلى اللسان من غير قصد، واألسانيد المشهورة كثيرة، فمنها: 

ت عن أنس،  مالك عن نافع عن ابن عمر، سلالم علن أبلن عملر، أبلو ثمامة عن أنس،  ثاب    

الزناد عن األعرج عن أبي هريرة، أبو سلمة عن أبي هريرة ، سهيل بن أبي صلالح علن أبلي 

هريرة ، عمرو بن دينار عن جابر،  أبو الزبير عن جابر، عكرمة عن ابن عبلاس، سلعيد بلن 

 ، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.جبير عن ابن عباس،  أبو حازم عن سهل بن سعد 

وغير ذلك من األسانيد المشهورة المعروفة عند المحدثين، وسوف أذكر بعض األمثلة مملا 

 صرح فيها النقاد بكون الراوي سلك الجادة ، فمن ذلك :

أبلو -: سلألت أبلي وأبلا زرعلة علن حلديث رواه سلهل بلن حملاد   قال ابن أبي حاتم -1

قال : )إذا وقلع  –  –ثنى، عن ثمامة، عن أنس، عن النبي : عن عبد هللا بن الم-عتاب 

 الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه..( 

فقال أبي وأبو زرعة جميعا: رواه حماد بن سلمة عن ثمامة ابن عبد هللا عن أبي هريلرة،     

، وللزم - –قال أبو زرعة: وهذا الصحيح. وقال أبي: هذا أشبه عن أبي هريلرة علن النبلي

 (648عتاب الطريق، فقال: عن عبد هللا، عن ثمامة، عن أنس)أبو 

 قال : حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قلال : ) ملر  رسلول هللا   روى زكريا بن منظور  -2

أهون على هللا من هذه على : للدنيا لحليفة فإذا هو بشاة ميتة ، فقالبذي اصلى هللا عليه وسلم  

 ( أهلها
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خطأ،رواه يعقوب اإلسكندراني، عن أبي حازم، عن عبيد هللا بلن بلوال، هذا    قال أبو حاتم:   

ريللا لللزم ، وهللذا أشللبه، وزكصلللى هللا عليلله وسلللم عللن رجللل مللن المهللاجرين، عللن النبللي

 ( 649)الطريق

ألن أبا حازم مشهور بالرواية عن سهل بن سعد ، للذلك فقلد سللك زكريلا الطريلق   :قلت     

 الواضح السهل على سبيل الوهم .

بإسناده علن محملد بلن سلليمان األصلبهاني ، حلدثني سلهيل ، علن أبلي   روى ابن عدي  -3

: )مدمن الخملر كعابلد وثلن (، قلال ابلن   –صالح، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول هللا  

عدي: وهذا خطأ من ابن األصبهاني، حيث قال: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة .. وكان 

 (650هذا الطريق أسهل عليه .)

أن الثوري روى عن عبد   -  –في ترجمة هشام مولى رسول هللا    ذكر الحافظ ابن حجر  -4

ال تلرد  قال: ) إن امرأتلي    –    –الكريم الجزري، عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول هللا  

 يد المس (

ورواه عبيد هللا بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، علن أبلي الزبيلر، علن جلابر..   

 (651فكأنه سلك الجادة .)

 ثانيـا : من روى عن أبيـه عن جـده 

مثل سالم عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ابن أبي بردة عن أبيله علن جلده،  

بعض الصحابة من طريلق أبنلائهم وأحفلادهم ، وهكذا، حيث إن كثيرا من األحاديث تُروى عن 

فيسبق إلى لسان الراوي كلمة عن أبيه، أو عن جده ، إذا روى عن راو ُعرف بروايته عن أبيه 

عن جده،  وليس بالضرورة أن يلروي اللراوي دائملا علن أبيله أو علن جلده، فينظلر هنلا إللى 

 المحفوظ من الطرق . ومن أمثلة ذلك :

سألت أبي عن حديث رواه قبيصة ،عن سفيان، عن األغر، عن خليفلة قال أبن أبي حاتم:    -1

فلأمره أن يغتسلل بملاء –    ين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم: ) أنه أتى النبيابن حص

 
 2/109ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 649
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(  قال:  إن هذا خطأ،  أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن األغر، عن وسدر

 (652خليفة بن حصين، عن جده، ليس فيه أبوه.)

( ن عبلاس ) ال يرجلع الواهلب فلي هبتلهذكر الحافظ ابن حجر أن حديث ابن عمرو وابل  -2 

أخرجه أصحاب السنن األربعة وأحمد في مسنده ملن طريلق حسلين المعللم، علن عملرو بلن 

شعيب عن طاووس، عن ابن عمرو وابن عباس مرفوعا. وأخرجه النسائي من طريق علامر 

 (653)، سلك الجادةفقال: عن أبيه عن جده، بن شعيب  األحول عن عمرو

من قلال حلين : )قال   -، عن النبيعن عبد هللا بن بريدة، عن أبيه  ،روى الوليد بن ثعلبة  -3

..( أخرجله أبلو ال إلله إال أنلت خلقتنلي وأنلا عبلدكاللهلم أنلت ربلي ) يصبح أو حلين يمسلي:

 (   654داود)

، عن عبد هللا بن بريلدة ، علن بشلير بلن كعلب، واه النسائي من طريق حسين المعلملكن ر   

ثعلبلة وأعللم بعبلد هللا بلن عن شداد بن أوس.  قال النسائي: حسين أثبت عندنا من الوليلد بلن  

 (655)بريدة،  وحديثه أولى بالصواب 

علن أبيله ،يعتبلر ،  بد هللا بلن بريلدةقال الوادعي: فعلى هذا فحديث الوليد بن ثعلبة، عن ع    

 (656)هذا مما يرجح رواية حسين المعللملوليد قد سلك الجادة، و، ويكون اشاذا

 ثالثـا : رفـع الموقـوف والمقطـوع

تقدم في مبحث سابق كالم الحافظ ابن حجر والسخاوي  أن العادة فلي الغاللب أن اإلسلناد   

وأن هلذا أوقلع بعلض اللرواة فلي   –    –إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده عن رسول هللا  

خطأ سلوك الجادة ، والذي يتدبر كالم النقاد عند حديثهم عن تعلارض الرفلع والوقلف يجلد 

ن األحاديث بالوقف حيث يكثر قولهم : المحفوظ موقوف، أو : الصلواب أنهم كثيرا ما يُعلو

هو الوقف، أو: الموقوف أشبه، ونحو ذلك من العبارات، بيانا  منهم أن الذي رفع قد أخطلأ، 

وسبب خطئه هو انتهاء السند إلى الصحابي، فيسهل عليه بعد ذلك رفع الحديث، ويفهم ملن 

 
 2/24ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 652
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دة، ولهلذا أمثللة كثيلرة، وكلذا إذا انتهلى الحلديث إللى كالم النقاد أن سبب ذللك سللوك الجلا

 التابعي فقد يزلق الراوي ويذكر الصحابي الذي اشتهر بالرواية عنه

فمن ذلك أن العقيلي أخرج بإسناده عن يزيد بن زريع قال: إنما تركت أبان ألنه روى عن   

 (657)ل؟ - –نبي؟ فقال: وهل يروي أنس إال عن ال–  –أنس حديثا، فقلت له: عن النبي

وقال يحيى بن سعيد القطان: كان محمد بن عمرو  يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من     

 (658رأيه ، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.)

وقال ابن حبلان فلي ترجملة الحسلن بلن عطيلة العلوفي: "ربملا رفلع المراسليل وأسلند     

 (  659الموقوفات، وال يجوز االحتجاج بخبره." )

ي: غللب عليله الخيلر والصلالح حتلى غفلل علن      وقال في ترجمة صالح بن بشلر الملر 

للى التلوهم اإلتقان والحفظ ، فكان يروي الشيء الذي سمعه ملن ثابلت والحسلن وهلؤالء ع

 (660    ) -فيجعله عن أنس عن رسول هللا

 ومن األمثلة التطبيقية على ما تقدم :

ما أخرجه ابن حبان والحاكم، عن يوسف بن عدي علن عثلام بلن عللي، علن هشلام بلن   -1 

ر من الليل قال: ال إلله  –    –عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ) كان رسول هللا إذا تضو 

 (661إال هللا الواحد القهار رب  السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغف ار.()

فقاال : هذا خطأ، إنملا  –وذكره    –لت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث  قال ابن أبي حاتم: سأ     

 هو هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان يقول بنفسه ، هكذا رواه جرير.

 (662وقال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عدي بهذا الحديث وهو منكر .)   

و، أن النبي روى الترمذي عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمر  -2

–  ) قال: ) زوال الدنيا أهون على هللا من قتل رجل مسلم 

 
 39/ 1ج ، 1العقيلي ، محمد بن عمرو ، الضعفاء الكبير ، تحقيق قلعجي ، ط - 657
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حيح علن عبلد هللا بلن عملرو، : فسألت محملدا علن هلذا الحلديث فقلال: الصلقال الترمذي   

 (663)موقوف

 (664: الموقوف أصح .)ورواه الترمذي في جامعه، وقال    

 ( 665الموقوف أصح .)، وقال : ورواه البيهقي في السنن الكبرى    

عن أبيله، علن أبلي  ي صالحأسند ابن الجوزي عن عبد العزيز المختار، عن سهيل بن أب  -3

لِّه الُوضوء(–  –هريرة، عن النبي لِّه الغُسيل، ومن َحمي ني َغسي  يعني الميت -) مِّ

 (666قال ابن الجوزي: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة )   

حيح إلى نافع أنه قال: " كان اسم كثير بن الصلت قليال ، فسلماه روى ابن سعد بإسناد ص  -4

عمر كثيرا ".  قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عملر، ورفعله بلذكر 

 (667، واألول أصلح.)- –النبي

 :رابعــا : وصل المرسـل

وهذا شبيه بالمبحث السابق حيث إن العادة إذا انتهى السند إلى التابعي، وكان هذا التابلعي     

مشهورا  بالرواية عن صحاب معين، مثل : عكرمة عن ابلن عبلاس، أو أبلو سللمة علن أبلي 

هريرة ، أو نافع عن ابن عمر، وهكذا، فإن الراوي يسبق إللى لسلانه اسلم الصلحابي غلطلا ،  

ي هنا في سلوك الجادة ، قال ابن حبان في ترجملة حكليم بلن نلافع الرقلي: " كلان فيقع الراو

 (668يقلب األسانيد، ويرفع المراسيل")

 ومن أمثلـة ذلك : 

روى الترمذي عن محمد بن مسلم،  عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس   -1

 : ) أنه جعل الدية اثنا عشر ألفا (  -  –عن النبي 
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 2/426الترمذي، الجامع، كتاب الديات ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ، ج- 664

 8/23در أباد ا لدكن ، مصورة ، جالبيهقي، السنن الكبرى ، طبعة حي- 665
 625،  حديث رقم 1ابن الجوزي، العلل المتناهية ، ط - 666
 2/360ابن حجر ، فتح الباري ، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ، ج -667
 124ابن حبان / كتاب المجروحين ، مرجع سابق ج/- 668
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محمدا       سألت  الترمذي:  البخاري  –قال  يقول:    –يعني  سفيان  فقال:  الحديث،  هذا  عن 

(،  669مرسال، وكأن حديث ابن عيينة أصح)   –   –عمرو بن دينار، عن عكرمة عن النبي  

 (670وقال أبو حاتم : المرسل أصح) 

عبلد ن جريلر بلن ، عن قيس بن أبي حلازم، علن أبي خالد روى الترمذي عن إسماعيل ب  -2

 (فأسرع فيهم القتل ة قبل نجد، فاعتصم ناس بالسجود،بعث سري  هللا: )أن رسول هللا

قال الترمذي: سالت محمدا عن هلذا الحلديث، فقلال: الصلحيح علن قليس بلن أبلي حلازم     

 ( 671مرسل.)

، فلداك أبلي  –ُسئل الدارقطني عن حديث ابن عباس عن سلعد أن النبلي  -3 قلال لله:  )ارمِّ

   وأمي(

، بن سعد الخزاعي فقال: هو حديث يرويه عبد الوهاب الثقفي واختلف عنه ، فرواه محمد     

 عن عبد الوهاب، عن عكرمة عن ابن عباس، عن سعد   

وخالف أحمد بن حنبل وغيره ، فرووه عن عبد الوهاب عن خالد، عن عكرمة، عن سعد     

 (672اب.)مرسال، وكذا قال خالد الواسطي وغيره عن خالد، وهو الصو

روى ابن حبان عن خالد بن عثمان العثماني، عن مالك، عن جعفر بن محمد، علن أبيله،   -4

 ) قضى باليمين مع الشاهد ( –  –، أن النبيعن جابر

،   –وهذا حديث خطأ،  إنما هو عن جعفر بن محمد، عن أبيله أن النبلي    قال ابن حبان:   

 ( 673ليس فيه جابر )

، حيث كثيرا ملا يقلع التعليلل في  كتب العلل والضعفاءقلت: واألمثلة الشبيهة بذلك كثيرة      

إلى سلوك الجادة عللى  -في كثير منه  -باإلرسال أو بالوقف، وكما رأيت فإن سبب ذلك يعود 

 ، يُستثنى من ذلك ما يكون على سبيل التعمد من الوضاعين.سبيل الوهم

 الجـادة فـي االسـم :خامســا : سلوك 

 
 2/577الترمذي ، العلل الكبير ، ج - 669
 1/463ي حاتم ، العلل ، ج ابن أب- 670
 686/ 2الترمذي ، العلل الكبير ، ج- 671
 310-309/ 4الدارقطني ، العلل ، ج- 672
   1/280ابن حبان ، كتاب المجروحين ، ج- 673
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م الراوي في تمييز الراوي المقصود الشتراكه مع غيره في االسم األول، ويكون    وهو أن يَهِّ

  لمذكور هو المشهور لكنه غير مراد الراوي المقصود في السند غير مشهور بينما الراوي ا

 ومثال ذلك:  

رواه صلدقة بلن يزيلد الخراسلاني قال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة علن حلديث    -1

إن قال : ) - –نزيل الرملة عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي

من أصححته وأوسعت له لم يزرني في كل خمسة أعوام لمحروم (، قاال: هذا عندنا منكر من 

 حديث العالء بن عبد الرحمن، وهو من حديث العالء بن المسيب أشبه . 

ثم رجح أبو حاتم : العالء بن المسيب، عن يونس بن حباب، عن أبي سعيد، موقوف ورجح    

 (674  )أبو زرعة: العالء بن المسيب عن أبيه، عن أبي سعيد عن النبي 

قال ابن عدي: وهذا عن العالء منكر كملا قلال البخلاري.. فلعلل صلدقة هلذا سلمع بلذكر     

عن أبيه عن أبي هريرة ، وهذا الطريق أسهل عليه،   العالء فظن أنه العالء بن عبد الرحمن،

 (675وإنما هو العالء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد.)

روى الحاكم في مستدركه من طريق الحميدي، ثنا سفيان ، ثنلا عملرو بلن دينلار ، قلال:   -2

األهلية يوم نهى عن لحوم الحمر ( : –قلت لجابر بن عبد هللا: إنهم يزعمون أن رسول هللا  

 خيبر.. (

قلت: رواه الحميدي نفسه فلي مسلنده، والبخلاري فلي صلحيحه، ملن طريلق سلفيان، علن    

) نهلى علن الحملر   يزعملون أن رسلول هللا    ن دينار، قال: قللت لجلابر بلن زيلد:عمرو ب

 ،(677)، وكذا هو في سنن البيهقي من طريق الحاكم بالسند نفسه على الصواب (676)..(األهلية

، أو من الناسخ، وواضح أن الذي وهم قلد الحاكم نفسه عند تصنيف المستدرك  هم إما منفالو

زه بقولله: ذكر جابر مبهمافيها أصل الرواية  نسلك الجادة حيث يظهر أ ، فجلاء اللواهم  وميل 

، وأيضلا في األسلانيد بخلالف جلابر بلن زيلد   جابر بن عبد هللا، وذلك لشهرته  وكثرة ترداده

 

 869رقم   1/291ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 674

 4/78ابن عدي ، الكامل ، ج- 675

، صحيح البخاري، كتاب الصيد، باب لحوم الحمر اإلنسية 379/  2األعظمي،    مسند الحميدي،تحقيق  -676

4/230 

 1924، رقم  9/320البيهقي ، السنن الكبرى ، ج - 677
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ن جلابر بلن عبلد هللا روى ، وأيضا لكوبن دينار عن جابر بن عبد هللا  لكثرة ما يروي عمرو

رواه البخلاري وغيلره  وم الحمر، ورخ ص في لحلوم الخيلل(،عن لح   نهى النبي  حديث: )

ر بلن عبلد هللا من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بلن عللي، علن جلاب

(.678 ) 

، عن النعمان بن بشير، قال: )كنا مع اك، عن سمئي بسنده عن أسود بن عامرروى النسا  -3

ه، فقال: اقتلوه ، ثم قال فجاء رجل –النبي  (679()أن ال إله إال هللا، قال نعم .. : أيشهد فسار 

رائيل ، علن سلماك، هذا السند خالف فيه أسوُد بن عامر عددا من الرواة : حيث رواه  إسل   

 عن النعمان بن سالم ، عن رجل حدثه .

 ورواه زهير بن معاوية، عن سماك، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوسا .    

 ورواه شعبة، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوسا  .     

رة لشلهووجه الخطأ في رواية أسلود بن عامر أنه سلك الجلادة فلي اسلم النعملان وذللك       

ير ، لجريانه :  نعمان بن بشبدل أن يقول نعمان بن سالم، قال، فالنعمان بن بشير دون اآلخر

، ونقلل علن النسلائي أنله ر خطلأ، ولهذا عد  المزي رواية أسود بن عامعلى األلسنة وشهرته

 ( 680قال: حديث األسود خطأ )

 ( 681): هذا أخطأ فيه األسود وكذا قال البزار 

الحاكم في المستدرك: من طريق يحيى بن محمد ثنا المعتمر، سمعت أيمن المكلي، أخرج    -4

قال: )عليكم بالبغيض  –  –حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أم كلثوم، عن عائشة، أن النبي

 (682النافع التلبينة ..( )

تملر، هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى  من طريق محمد بن عبد األعلى قال: ثنلا المع   

 (683قال: سمعت أيمن، قال: حدثتني فاطمة، عن أم كلثوم، عن عائشة بله..)

 

 4/230صحيح البخاري ، كتاب الصيد والذبائح ، باب لحوم الحمر اإلنسية ، ج- 678

 ، كتاب تحريم الدم   81-80/ 7النسائي ، السنن الصغرى ، ج - 679

 ي ، تحفة األشراف ، ترجمة أوس بن أوس   المز- 680

 1/15البزار ، )كشف األستار عن زوائد البزار (، ج - 681

 4/228الحاكم ، المستدرك ، ج- 682
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ورواه أحمد في المسند من طريق روح، ثنا أيمن بن نابل، قال: حدثتني فاطمة بنلت أبلي     

 (684ليث، عن أم كلثوم بنت عمرو، قالت: سمعت عائشة..)

وهلو ابلن عبلادة  -ريلق روحفنلحظ أن فاطمة هي بنت أبي ليث حسب رواية أحمد ملن ط   

، ونلحظ أن رواية الحاكم والنسائي كالهملا ملن طريلق -القيسي، وهو ثقة فاضل من التاسعة

  -وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة -المعتمر بن سليمان

لكن في رواية النسائي ذُكرت فاطمة مهملة، وجاءت رواية الحاكم مميزة ، فالوهم جاء من     

أو ملن الحلاكم نفسله، حيلث سلبق إللى ظنله أنهلا فاطملة بنلت المنلذر الراوي عن المعتملر،  

 لشهرتها ، فنسبها كذلك سلوكا للجادة فأخطأ.

 سـدسـا : سلوك الجـادة فـي الصيـغـة

وهو أن يُروى إسلناد مسلسلل بصليغة حلدثنا أو أخبرنلا سلوى موضلع واحلد تكلون فيله     

الصيغة بحرف "عن"  فيأتي أحد الرواة ويجعل هذا الموضع مثل غيره سهوا  منه، اتباعا  لما 

سبقه من مواضع السند، وتشابه مواضع السند في الصيغة أسهل على الرواي ملن أن يرويله 

 ليه في الحفظ، ومثال ذلك: بعدة صيغ تكون أصعب ع

، عن ن جريج ، عن اسحق بن عبد هللا ، ثنا أبي، ثنا اب: حدثنا سعيد بن يحيىقال الترمذي  -1

من قال إذا خرج من بيته بسم هللا توكلت على هللا  ال : )أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا  

ى عنه ا: كُ إال باهلل ، يقال لهحول وال قوة   (685()لشيطان.فيت وُوقيت وتنح 

أخرجه الترمذي هكذا بالعنعنة بين ابلن جلريج واسلحق بلن عبلد هللا ، وقلد قلال البخلاري    

اسلللحق بللن ج علن  لرف البلن جريلل: ال أععلى سلللؤال الترمللذي علن هذا الحديلث   الجواب

 ، وال أعرف له سماعا منه . عبلد هللا غير هذا الحديث 

، حيلث للم يصلرح ه للم يثبلت سلماع ابلن جلريج ملن اسلحققلت: يشير البخاري إلى أنل    

بالسماع منه ال في هذا الحديث وال في غيره، وهذا يدل على خطلأ التصلريح بالسلماع اللذي 

 

 581/ 9النسائي ، السنن الكبرى، ج- 683

 6/138مسند أحمد، ج - 684

 2/910،العلل الكبير، 5/114الترمذي، الجامع، الدعوات، ما يقول إذا خرج من بيته، ج-685
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، علن ابلن مسلم ، حدثنا حجلاج( من طريق يوسف بن سعيد بن 686جاء في رواية ابن حبان)

.. فلذكر الحلديث.  وقلد  - –، عن أنس بن مالك، عن النبيجريج، حدثنا اسحق بن عبد هللا

حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جلريج،   رواه أبو داود من طريق ابرهيم بن الحسن الخثعمي،

، سلك فيهلا ، هكذا بالعنعنة، فتعتبر رواية ابن حبان مرجوحة(687)عن اسحق بن عبد هللا  بله

 الراوي الجادة في صيغة الرواية . 

، قلال: عبلد العزيلز، علن ابلن جلريج  د ذلك ما قاله الدارقطني: رواه عبد المجيد بلنويؤك   

 (688ُحدثت عن إسحق. وعبد المجيد أثبت الناس في إسحق.)

: سلمعت حنبلل، ثنلا عللي بلن الملديني، قلال: حدثنا صالح بن أحمد بن قال ابن أبي حاتم  -2

أنه سمع أبلا عبيلدة يحلدث   أبي اسحقمسلم بن قتيبة قال: قلت لشعبة: ابن السري يحدثنا عن  

 (689)بن سبع سنين ، وجعل يضرب جبهتهأنه سمع ابن مسعود ؟ قال : أوه ، كان أبو عبيدة ا

 (690)أبوه وهو ابن سبع  ولم يسمع منه قلت: أبو عبيدة هو ابن عبد هللا بن مسعود توفي   

وقد استدل شعبة بمعرفة التاريخ وطبقة الراوي على خطلأ التصلريح بالسلماع، والظلاهر     

أن سبب هذا الخطأ هو سلوك الجادة، وذلك للورود كلملة سلمع فلي الموضلع السلابق، وهلذا 

 الخطأ دليل على عدم ضبط الراوي وكذلك عدم معرفته بأحوال الرواة.

 لكنه صحيح محفوظ  المطلـب السـادس : ما ظاهره سلوك الجادة

إن الحكم بأن الراوي قد سلك الجادة وأخطأ الصواب في إيراد السند أمر يعود إلى خبرة        

الناقد وممارسته بعد أن يجمع طرق الحديث ويوازن بينها مع المعرفة بمراتب الرواة ومدى  

بخطأ    فاألمر في الحكمإتقانهم مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن تؤكد وجود العلة أو تنفيها ،  

 

حبان،)م-686 حبان ابن  ابن  زوائد  إلى  الظمئان  ج 590وارد  اإلحسان  في  الرواية  جاءت  وقد   ،)3/104  ،

بدون صيغة التحديث كما في المصادر األخرى، ويحمل هذا على أن الذي سلك الجادة هو الناسخ    822رقم

 للموارد  

 5095قم :، ر 5/328سنن أبي داود  كتاب األدب ، باب ما يقول إذا خرج من بيته ، ج - 687

 ، نقال عن الحافظ ابن حجر .  3/104هامش اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ج - 688

 196ابن أبي حاتم ، المراسيل :- 689

 المرجع السابق، الصفحة نفسها  -690
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، لهذا نجد النقاد  والقرائن  ، إنما هي الخبرة والموازنة بين الطرق الرواية ليس له قانون مطرد 

يحكمون في كثير من األحيان بصحة الطريق التي قد يتوهم منها البعض أن الراوي قد سلك  

 الجادة

 ومن أمثلة ذلك :  

يونس، عن ابن أبي ُمليكلة، علن القاسلم،   ما رواه البخاري في صحيحه، بإسناده عن أبي  -1

وقلد سلاقه البخلاري ،  (691: )ليس أحد يُحاَسب إال هللك()عن عائشة، قالت: قال رسول هللا

 ت ابن أبي مليكلة، سلمعت عائشلة..،: سمع، قالفي الباب نفسه من طريق عثمان بن األسود 

 وكذا ساقه من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عائشة .. 

قال ابن حجر: وهو محملول عللى أن ابلن أبلي مليكلة حملله علن القاسلم ، ثلم سلمعه ملن    

عائشللة، أو سللمعه أوال مللن عائشللة ثللم اسللتثبت القاسللم، إذ فللي روايللة القاسللم زيللادة ليسللت 

 (692عنده)

على قرينة وجود  –قلت: نلحظ أن الحافظ قد اعتمد إضافة إلى إخراج البخاري للطريقين     

القاسم لم ترد في الطريق األخرى ، مما يدل أن ابن أبي مليكلة سلمعه عاليلا زيادة في رواية  

 ونازال.

ما أخرجه البخاري: حدثنا آدم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، أخبرني أبي، علن   -2

: ) من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع ملن –    –ابن وديعة، عن سلمان، عن النبي

ن طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما ُكتب له ،ثم إذا خرج طهر، ثم ادهن، أو مس م

 (693اإلمام أنصت، ُغفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى ()

ن سعيد، عن أبيله، علن قال الدارقطني: ورواه عبد هللا بن رجاء، عن عبيد هللا بن عمر، ع  

 (694هريرة)ورواه الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبي  أبي هريرة،

 

 6/81صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة إذا السماء انشقت ، ج - 691

 8/566رة إذا السماء انشقت ، جابن حجر ، فتح الباري ، كتاب التفسير ، سو- 692

 213/ 1، وباب الدهن للجمعة 218/ 1صحيح البخاري ، كتاب الجمعة، باب ال يفرق بين اثنين، ج- 693

 206الدارقطني، اإللزامات والتتبع  ، مرجع سابق :- 694
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قلت: رواية عبد هللا بن رجلاء ظاهرهلا أنله سللك الجلادة ، لكنله توبلع ، حيلث رواه ابلن     

 (695خزيمة من طريق صالح بن كيسان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة)

، والقرينة هنا هلي فصح بذلك أن لسعيد إسنادين لهذا الحديث، وزال احتمال سلوك الجادة    

 .المتابعة

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك وخالد الواسطي، عن إسماعيل   -3

)  :–  -ابن أبي خالد ، عن محمد بن سعد بن أبي وقلاص، علن أبيله قلال: قلال رسلول هللا

 الشهر هكذا وهكذا، تسع وعشرون وثالثون ( 

علن محملد بلن سلعد، أن ورواه وكيع ويحيى القطان فقاال: عن إسلماعيل بلن أبلي خاللد،     

 مرسلل ؟ –  –النبي

 (696)شبه، ألن الثقات قد اتفقوا عليهعن أبيه أ أبو حاتم :المتصل عن محمد بن سعد قال     

قلت: اعتمد أبو حاتم هنا على رواية األكثر من الثقات، واعتبر الرواية األخرى المرسللة     

الرواية هلو ملا يحتلف بهلا ملن   تقصير ممن رواها، وواضح من ذلك أن مناط الحكم بصحة

 قرائن.

: سألت أبي عن حديث رواه حماد بلن زيلد ، علن يلونس وأيلوب، علن قال ابن أبي حاتم  -4

إن المالئكة تلعن أحلدكم إذا أشلار إللى ): - –: قال رسول هللا ، عن أبي هريرة ، قالمحمد 

 أخيه بحديدة ( 

 عن أيوب ويونس، عن محمد، عن أبي هريرة. د بن سلمة: قد رواه حماقال أبو حاتم   

 (697): المسند أصحند ؟ قال: فأيهما أصح ؟  موقوف أو مسقلت ألبي   

 المطلـب السـابع : عالقة سلوك الجادة بالمصطلحات األخرى

 : " المزيد في متصل األسانيد"  ب :  عالقة سلوك الجادة أوالً  

 

 صحيح ابن خزيمة ، كتاب الجمعة  - 695

 1/255ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 696
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ف العلماء المزيد بأنه :     (698)راو في سند متصل على وجه الخطأ"زيادة " عر 

وقد تبين أن بعض صور المزيد سببه سلوك الجادة كما سيأتي في األمثلة، وبي ن الحافظ     

 :  ، وهي، أنه يعرف بعدة وسائلسال الخفيالعالئي عند كالمه على اإلر

 عدم اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، أو عدم السماع  منه .  -1

رجل  -2 عن  الحديث  الراوي  يذكر  ثم  أن  أخرى،  رواية  في  عنهيقول  نُب ئت  أو  :   ،

 أُخبرت عنه 

األول    -3 فيحكم على  بينهما  أكثر  أو  بزيادة شخص  أيضا  يجيء عنه  ثم  عنه  يرويه  أن 

 باإلرسال، إذ لو كان سمعه منه لما قال: أُخبرت عنه، وال رواه بواسطة بينهما. 

الناقص متى كلان بلفلظ حلدثنا ونحلوه ثلم جلاء الحلديث فلي ثم أوضح العالئي أن السند      

رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهملا فهلذا هلو المزيلد فلي متصلل األسلانيد ويكلون الحكلم 

لألول.  ثم نقل عن ابن الصالح أن الحكم بكونه ملن المزيلد فلي هلذه الحاللة يكلون بوجلود 

، يكون قد سمع ذلك من رجلل عنلهز أن  قرائن تدل على خطأ الزيادة ، وبدون ذلك فإنه جائ

يعنلي سلمعه عاليلا بلدون الواسلطة، ونلازال بواسلطة   -ثم لقي األعلى فسمعه منه بعد ذلك،  

 (699)-رجل آخر

قلت: وقد ذكر أبو حاتم الرازي مثاال لرواية حصل في إسنادها زيادة راو، والذي زاد هو     

 جادة :راو ثقة  وهو عبد هللا بن المبارك، وذلك بسبب سلوك ال

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر ، عن بُسلر بلن      

قال : ) ال تُصل وا إلى –  –ُعبيد هللا، عن أبي إدريس، عن واثلة، عن أبي مرثد، عن النبي 

 القبور، وال تجلسوا عليها .. ( 

قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخلل أبلا إدريلس الخلوالني ، بلين     

بُسر ابن عبيد هللا وبين واثلة، ورواه عيسى بن يونس  وصدقة بن خاللد  والوليلد بلن مسللم، 

 

الفكر،- 698 العتر، دار  الحديث ،تحقيق  ، ابن كثير ، مختصر علوم    483ص:  1986ابن الصالح ، علوم 

،  العالئي،   171، ص:  4الحديث ، مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، دار الكتب العلمية ، ط

،  رسالة :  86،  ص:   1بن حجر ، شرح نخبة الفكر ، تحقيق صالح عويضة ، ط، ا  146جامع التحصيل،

 سميرة محمد عمرو   الدكتورةالمزيد في متصل األسانيد ، إعداد 
 126-125العالئي ، جامع التحصيل ،ص: - 699
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 -ل: سمعت واثلة يحدث عن أبلي مرثلد، علن النبليعن ابن جابر، عن بسر بن عبيد هللا ، قا

- الحديث .. 

قال أبو حاتم : قد سمع بسر من واثلة، وكثيرا  ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغللط ابلن      

المبارك فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة ، وقد سمع هذا الحلديث ملن واثللة 

 (700نفسه ، ألن أهل الشام أعرف بحديثهم )

، : حلديث الوليلد بلن مسللم أصلحرمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث، فقلالوقد سأل الت   

 ، علن واثللة بلنغير واحد عن عبد الرحمن بلن جلابر، علن بسلر بلن عبيلد هللا  وهكذا روى

 (701)ي إدريس الخوالني"، زاد فيه :" عن أباألسقع ، وحديث ابن المبارك خطأ

( المثال السابق للداللة على وهلم الثقلة فلي زيلادة 702وقد ذكر ابن الصالح وبعده العالئي)   

رجل في اإلسناد قد دلت القرائن على حصول الوهم، والقرينة هنا هي سلوك الجادة، إضلافة 

 إلى مخالفة جماعة الثقات الشاميين في سياقة السند الشامي.

ابن مهدي وعبد الرزاق وغيرهم ، عن سلفيان الثلوري، : ما رواه يحيى القطان ومثـال ثانـي

فلأمره أن  –  –عن األغر، عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، )أنه أتى النبلي  

 ( 703يغتسل بماء وسدر ( )

خالفهم قَبيصة بن عقبة ، فرواه عن سفيان، عن األغر، عن خليفة بن حصلين، علن أبيله،    

 (704عن جده قيس بن عاصم.)

قلت: هنا سلك قبيصة الجادة حيث زاد كلمة: "عن أبيه" فعدها النقاد وهما، وهلذه الزيلادة     

ة قد سمع من جده من نوع المزيد في متصل األسانيد، ألن السند متصل بدونها، حيث إن خليف

ح العلماء.)  (، ومن لم يزدها أوثق ممن زادها 705كما صر 

 
 1/439ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 700
   1/80الترمذي ، العلل الكبير ،ج- 701

 392، وانظر ، تدريب الراوي للسيوطي ، : 129العالئي ، جامع التحصيل ، : - 702

،    605رقم :  2/502الترمذي  الجامع، كتاب الصالة، باب ما ذكر في االغتسال عندما يسلم الرجل ج  - 703

   4/45،  صحيح ابن خزيمة ج107/ 1والنسائي في الكبرى ، ج

 1/24،  علل ابن أبي حاتم ، ج 223/ 6، ج 1عد، الطبقات الكبرى ، ط ابن س- 704
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 ثانيـا : عالقة سلوك الجادة باالنقطاع :

تكلم العالئي عن اإلسناد الذي يحكم عليله باالنقطلاع إذا للم يلذكر اللراوي الزائلد، وذكلر     

ل بينه وبينه في ذللك : وحاصل األمر أن الراوي متى قال عن فالن ثم أدخ، ثم قالأمثلة لذلك

الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن األعلى لم يدخل الواسلطة إذ ال فائلدة فلي ذللك ، 

وتكون الرواية األولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس ، وإال فمدل سة .. وخصوصلا إذا 

، ومجاهلد   كان الراوي مكثرا عن الشيخ الذي روى عنه بالواسطة كهشام بن عروة عن أبيه

عن ابن عباس ، وغير ذلك ، فلو أن هذا الحديث عنده عنه لكان يساير ملا روى عنله ، فلملا 

رواه بواسطة بينه وبين شيخه المكثر عنه ُعلم أن هذا الحديث لم يسمعه منه وال سيما إذا كان 

 الواسطة رجال مبهما أو متكلما فيه . 

عامر عن جويرية بنلت أسلماء، علن نلافع : حديث أخرجه مسلم من طريق سعيد بن    مثالـه 

عن ابن عمر، عن عمر: ) وافقت ربي في ثالث.. ( وقد رواه محمد بن عمر المقدمي، علن 

سعيد بن عمار، عن جويرية، عن رجل، عن نافع به ..، وجويرية مكثر عن نلافع جلدا، فللو 

 كان هذا الحديث عنده لما رواه عن رجل.

عة من الفقهلاء ملن احتملال أن يكلون رواه علن الواسلطة ثلم : وأما ما يسلكه جماثم قال     

تذكر أنه سمعه من األعلى فهو مقابل بمثله،  بل هذا أولى،  وهو أن يكون رواه عن األعللى 

.. والمتبلع فلي التعليلل غلبلة جريا على عادته ثم تذكر أن بينه وبينه فيله آخلر فرواه كلذلك، 

 (   706)الظن

قلت: قوله جريا على عادته يعني به سلوك الجادة ألن الراوي إذا أكثر عن شيلخ فأنه قلد     

يلزم الطريق السهل الذي يكثر الرواية به، حيث إنه قد يكون تحمل الحلديث علن رجلل علن 

شيخه هذا ، لكنه سلك الجادة فأسقط الرجل، فيكون السند هنا منقطعا مع أن ظاهره االتصال، 

ك بلورود الحلديث ملن وجله آخلر فيله إثبلات الواسلطة، وجلائز أن يكلون سلمعه ويُعرف ذل

 بالوجهين عاليا ونازال، ويعرف ذلك بالقرائن. 

 ثالثا : سلوك الجادة والتجويد :

، فإذا أسقط منله أتي الراوي بالسند على وجهه تاماالتجويد مصطلح يستعمله النقاد حينما ي   

 غيره قالوا : " قص ر" ، وللتوضيح أسوق هذه األمثلة :راويا على سبيل الخطأ منه أو من 
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روى جماعة من الرواة عن حماد بن سلمة عن ثمامة بلن أنلس، علن أنلس،  أن النبلي    -1 

– ) .قال: ) استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول 

المحفلوظ مرسل،  قال أبلو زرعلة: " لمة، عن حماد، عن ثمامة، عن النبي رواه أبو س    

 (707عن حماد، عن ثمامة، عن أنس،  وقص ر أبو سلمة.") 

قلت : يعني أبا زرعة أن أبلا سللمة أسلقط ذكلر أنلس ملن السلند عللى سلبيل الخطلأ ألن      

متصلال ، ملع أن     –المحفوظ كما رواه الجماعة عن حماد عن ثمامة عن أنلس علن النبلي

الناظر ألول وهلة قد يظن أن ذكر أنس في السند هو سلوك للجادة ، وذلك أن ثمامة معروف 

 ه أنس. ومشهور بالرواية عن أبي

أنله   - –روى حماد بن سلمة عن عبيد هللا بن عمر، عن القاسم بن محمد، علن النبلي   -2

 : ) ال يغرن كم أذان بالل ، ولكن يؤذن ابن أم مكتوم ( قال

قال أبو حاتم: حدثنا الحميدي،  قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن عبيد هللا بن عملر، علن    

ده غيره)  - –نبيالقاسم بن محمد، عن عائشة، عن ال  (  708قص ر حماد وجو 

قلت: نلحظ أن حمادا أسقط ذكر عائشة من السند ، ورواية القاسم عن عائشة سند مشهور     

بلذكر  ، فعنلدما جلاء سلند كثيرة بعضها مرفوع وبعضلها موقلوف  معروف ُرويت به أحاديث 

معرفلة المحفلوظ ملن ، وجائز أن يظن بعلض ملن غلاب عنله عائشة وسند آخر بدون ذكرها

ر علن  الرواية أن ذكر عائشة هو سلوك للجادة ، نب له أبو حاتم أن الصواب هو ذكرهلا، وعبل 

ده غيره " لبيلان أن هلذا هلو السلند المحفلوظ وأن الروايلة المرسللة خطلأ،   ذلك بكلمة " وجو 

 وأرى هنا أن أبا حاتم اعتمد على أن فضيل بن عيلاض أحفلظ وأتقلن ملن حملاد بلن سللمة ،

وحماد أيضا معروف بكثرة إرساله ، إضافة إلى أن بعض الرواة قلد يُرسلل لعلدم النشلاط أو 

 ألي سبب آخر من أسباب اإلرسال ، فال يعارض ذلك المحفوظ من الروايات المتصلة .

ال يتناجى أنه قال: )- -روى األعمش، عن أبي وائل، عن عبد هللا بن مسعود، عن النبي-3

   اثنان دون الثالث (

 رواه جرير بن حازم، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد هللا بن مسعود موقوفا      

 

   26/ 1ابن أبي حاتم ، العلل ج- 707
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 (709قال أبو حاتم : جميعا صحيحين، ولكن عاصم قص ر به )    

قلت: هنا أيضا  قد يُظن أن رواية األعمش فيها سلوك للجادة لما فيها من رفع الموقلوف،      

رير بن حازم حافظين ، وال يوجد ما يدل على خطأهما فإن لكن بالنظر إلى كون األعمش وج

ح الروايتين ، بمعنى أن كال الراويين روى كما سمع من شيخه، أبو وائل حفلظ  أبا حاتم صح 

فرفع الحديث، وعاصم قص ر فوقفه، فالتقصير يُطلق على من لم يصل لعدم حفظه أو شكه أو 

نجد دقة الناقد حيلث ميلز بلين ملا هلو سللوك هيبته وما شابه ذلك من دواعي اإلرسال، وهنا 

للجادة في رفع الموقوف، وبين ما هو تجويد وهلو اإلتيلان بالسلند عللى وجهله متصلال غيلر 

ر فيهلا اللراوي، وهلذا يلدلنا عللى حقيقلة  مكترث بالرواية األخرى غيلر المتصللة التلي قصل 

بهلا دون أن يكلون هنلاك مراعاة النقاد لكل رواية بظروفها وقرائنها للحكلم عليهلا بملا يليلق  

هم، ورحمهم هللا، وجزاهم هللا  خيرا  عن السنة النبوية   قانون مطرد، هللف در 

 رابعـا : سلوك الجادة واإلدراج

اإلدراج قد يكون في السند كما هو معلروف وقلد يكلون فلي الملتن ، وملن أشلكال إدارج     

سباب هذا النوع من اإلدراج هو ومن أ ن مروي بإسناد معين على سند آخر،السند : إدخال مت

سلوك الجادة ، حيث يكون السند المدرج عليه سهال واضلحا معروفلا بخلالف السلند اآلخلر،  

 والمثال اآلتي يوضح ذلك: 

بن       وائل  عن  أبيه،  عن  ُكليب،  بن  عاصم  عن  عيينة  بن  وسفيان  قدامة  بن  زائدة  روى 

رسول هللا   إلى  ألنظرن   قلت  قال:  فكبر،    –  حجر،  قام  إليه،  نظرت  قال:  يصلى،  كيف 

الناس   إلى قوله: "ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت  أذنيه..  يديه حتى حاذتا  ورفع 

 ( 710) عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد"

ند  بي ن النقاد أنها مدرجة على هذا الس  جئت بعد ذلك في زمان فيه برد..(   ثم " :  قلت: جملة    

بإسناد آخر من طريق زهير بن  أنها ُرويت  السياق، والصواب  معاوية وأبو    فلم تصح بهذا 

الوليد  أباه أخبره عن وائل بن  بدر شجاع بن  ، فرويا صفة الصالة عن عاصم بن كليب أن 

 

 2/273، المرجع السابق ، ج ابن أبي حاتم - 709
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أنه حدثه عن  حجر، ثم فص ال ذكر رفع األيدي من تحت الثياب، فروياه عن عاصم بن كليب،  

 (711)ئل بن حجرعن بعض أهله، عن وائل، عبد الجبار بن وا

قال موسى بن هارون الحمال : ذلك عندنا َوَهم ، فقوله : ثم جئت ..  ليس هو بهذا السلند     

وهو من رواية عاصم، عن عبد الجبار بن وائلل، علن بعلض أهلله، علن   وإنما أُدرج عليه ،

 (712وائل )

وقد بيَن الخطيب أن أحد عشر رجال قد رووه عن عاصم عن أبيه علن وائلل ال يلذكرون     

م في حديث  قصة تحريك األيدي من تحت الثياب، وهو المحفوظ، وذكر الخطيب َوَهَم من َوهِّ

، ألن عاصلم أنه سلك الجادة أو المحجة السهلةعاصم في ذكر تحريك األيدي تحت الثياب، و

علن عبلد الجبلار بلن   ،ن وائل بن حجر أسهل عليه من عاصم بن كليلب بن كليب عن أبيه ع

 (713، عن وائل بن حجر.)ض أهلهعن بع ،وائل

 الخـاتـمــة

، موضوعية كانت الدراسة السابقة لمسألة مهمة من مسائل العلل حاولت أن أدرسها دراسة   

كل ما يتعلق بها من كالم النقاد وموضحا كل قضية باألمثلة ، وكل   جامعا شتاتها ، ومستقرئا

ذلك يصب  في بيان أهمية علم العلل وأنه ثمرة علوم الرواية وقواعلد النقلد والخبلرة الطويللة 

ن في الناقد ملكة قوية تجعله قادرا على إعطاء األحكام الدقيقة في  والممارسة العملية التي تكو 

، وقد تبينت من خلالل هلذه الدراسلة أيضلا ضعفها خدمة للسنة النبوية  اية أوبيان صحة الرو

 عدة أمور يحسن إجمالها فيما يلي :

إن دراسة علوم اإلسناد ومعرفة ما يتصل بها من أمور أمر مهم وضلروري ملن أجلل  -1

 الدقة في الحكم على المتون 

ستبدله بسلند سلوك الجادة يطلق في حالة حصول خطأ من الراوي في رواية السند، وي  -2

آخر مشهور يكثر استعماله، لذلك فإن اكتشاف مثلل هلذا النلوع ملن األخطلاء يُعلد ملن 

 وظائف علماء النقد من المحدثين من أجل التمييز بين صحيح الطرق ومردودها

 

 1/439الخطيب البغدادي ، الفصل للوصل..  ، ج - 711

 1/254العراقي ، التبصرة والتذكرة ، ج - 712

 1/254الخطيب ، الفصل للوصل ، ج  - 713
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يستخدم النقاد عدة عبارات يريدون بهلا معنلى واحلدا وهلو سللوك الجلادة منهلا: أخلذ   -3

ا اإلسناد أسهل عليه، الطريلق السلهل ، سللك الطريلق طريق المجرة، لزم الطريق، هذ 

 المشهور،  سلك المحجة السهلة .

التعليل بسلوك الجادة منهج أصيل تنب ه إليه القلدماء ملن النقلاد مثلل عبلد اللرحمن بلن   -4

مهدي  وابن عيينة وأحمد بن حنبل ، ومن بعدهم ابن علدي وأبلو حلاتم وأبلو زرعلة ، 

وغيرهم ، وقد برز من بينهم في اإلكثار من اإلشلارة   ومن بعدهم الدارقطني والخطيب 

 إلى هذا النوع من الخطأ صراحة أو ضمنا كل من : ابن عدي وأبو حاتم الرازي .

الوقوع في سلوك الجادة له أسباب عديدة وهي : خطأ الثقة ، ضعف الراوي ، اختالط   -5

 موطن الراوي ، اإلدخال على الشيوخ ، التدليس ، التلقين ، اختالف ال

 لسلوك الجادة مظاهر عديدة وهي :  -6

 استبدال السند المحفوظ بالسند المشهور الذي يكثر جريانه على األلسنة  -أ

عن األجداد، فقد يكون السند المحفوظ بدون كلمة علن   األسانيد المروية عن األباء -ب 

 أبيه، أو بدون كلمة عن جده، فيضيفها الراوي خطأ  

  –رفلع الموقوف أو المقطوع وذلك بإكمال السنلد إلى الصحابي ثم إلى النبي   -ت 

 وصل المرسل، بذكر الصحابي الذي اشتهر التابعي بالرواية عنه  -ث 

الوهم في تمييز اسم الراوي المقصود الشتراكه مع غيره في االسم األول ويكون   -ج

 الراوي المذكور أكثر شهرة من اآلخر .

 سلوك الجادة في صيغة الرواية ، بذكر كلمة حدثنا مكان العنعنة   -ح

س أن الللراوي ربمللا سلللك فيهللا الجللادة ،  هنللاك حللاالت عديللدة قللد يظللن غيللر  -7 المتمللر 

 والصواب خالف ذلك،  ويحكم بذلك القرائن والمرجحات 

هناك عالقة واضحة لسلوك الجادة ببعض المصطلحات األخرى ومنهلا : المزيلد فلي    -8

متصل األسانيد ، االنقطاع ،  اإلدراج ،  التجويد ، وقد بينت قي ثنايا البحث وجه هلذه 

 أجل التميز بين المصطلحات وبيان ما يربط بينها ، ومنهج النقاد في ذلك  العالقة من

 والحمد هلل رب العالمين.          
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 التجويد عند علماء الحديث 

 حقيقته وصوره وعالقته بعلل الحديث
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 حقيقته وصوره وعالقته بعلل الحديث  –التجويد عند علماء الحديث  

 ، أما بعد : لعالميلنالحملد هلل رب  ا      

للتعبير عن حالة         اح  وُشر  نقاد  الحديث من  دراسة حول مصطلح يستخدمه علماء  فهذه 

دا .. ونحو ذلك، وقد وجدت أن   ده فالن، رواه فالن مجو  السند أو المتن، حيث يقولون: جو 

لتتبع   ماسة  يستعملونه،  الحاجة  ومتى  به،  مرادهم  لمعرفة  المصطلح  لهذا  النقاد  استعمال 

خاصة أني وجدت المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا هذا مضطربين في فهم هذا المصطلح،  

كما ال توجد دراسة مستقلة له، ولم يبينه من كتب في مصطلح الحديث، ولعل ذلك يعود إلى  

مقارنة بغيره وهو مختص بعلم العلل، إضافة إلى أن    أن التجويد وصٌف لحالة السند أو المتن

وحاموا حولها،    –رحمه هللا   -من كتبوا في مصطلح الحديث اعتمدوا على مقدمة ابن الصالح

وهي لم تستوعب كل مصطلحات علماء الحديث والنقد، ولهذا برزت الحاجة الماسة لتجلية  

ه بها كتب ا  لمصطلح  المصطلحات المنتشرة بين النقاد ولم تنو 

ومن أجل الوقوف على حقيقة المراد بهذا المصطلح ومتى يستخدم وفائدة معرفته ، قملت     

بتتبع كتب العلل والمصطلح وشرح الحديث والرجال، مستعينا بلالبرامج الحديثيلة ملن خلالل 

 الحاسب لتكون الدراسة وافية ودقيقة، وقد كان من المهم في هذه الدراسة التعرض لما يلي : 

 ان وجهات النظر المختلفة للباحثين المعاصرين في فهمهم لهذا المصطلح بي -1

 بيان المعنى اللغوي للتجويد   -2

 استعماالت العلماء للتجويد بالمعنى اللغوي   -3

 التجويد بمعنى وصل المرسل   -4

 التجويد بمعنى رفع الموقوف   -5

 التجويد بمعنى زيادة رجل في السند المنقطع   -6

 طاع الذي ظاهره االتصال  التجويد مقابل االنق  -7

 تجويد الصيغة   -8

 تجويد األسماء  -9

 التجويلد وعلل الحديث    -10

 األمثلة التي خرجت عن القاعدة     -11

 تجويلد المتلن   -12  
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 المطلب األول : بيان وجهات النظر المختلفة للباحثين المعاصرين في فهمهم لهذا المصطلح 

المصطلح حيث فسره كل    المعاصرون  اختلف     لهذا  تفسيرهم  الحديث في  بعلم  المشتغلون 

واحد منهم بحسب ما ظهر له، وهذه االختالفات مردها إلى عدم الدراسة المعمقة بالرجوع  

 إلى استعماالت النقاد، وأسوق للقارئ ما اطلعت عليه من هذه التفسيرات المختلفة : 

 :  قول المباركفوري -1

قال: )إن الماء طهور  –الترمذي في جامعه بإسناده عن النبي  هأخرج يث تعليقا  على حد      

 ال ينجسه شيء(

د أبو أسامة هذا الحديث، فلم يلرو أحلد حلديث       قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جو 

 (714أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة.)

د أبو أسامة هذا الحلديث"  أي رواه       قال المباركفوري : قوله: "هذا حديث حسن، وقد جو 

   (715بسند جيد.)

 يه الدكتور إبراهيم بن علي آل كليب :وقريب من هذا ما ذهب إل -2

وذلك في مقدمة تحقيقه لكتاب األجوبة ألبي مسعود الدمشقي، حيث قال: تعليقا على قلول     

ده أيضا نافع عن ابن عمر، قال: عن حفصة"   أبي مسعود: "وقد جو 

قال د. إبراهيم: والحديث الجيد بمعنى الصحيح عنلد ابلن الصلالح والبلقينلي وغيرهملا،      

واختار الحافظ ابن حجر أن الجهبذ من المحدثين ال يعدل عن الصحيح إللى الجيلد إال لنكتلة 

كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد فلي بللو  الصلحيح، فالوصلف بله أنلزل 

 (716صحيح، وكذا القوي.)رتبة من الوصف بال

 –وهم الثقات –ومنهم من ذهب إلى تفسيره بأنه مروي من طريق األجواد  -3

قال ذلك الدكتور محمود الطحان في تحقيقه للمعجم األوسط للطبرانلي، حيلث قلال تعليقلا    

د هذا الحديث عن محمد بن عجالن إال ُوَهيب والدراوردي"   على قول الطبراني: " لم يجو 

 

،كتاب الطهارة ، ما جاء أن    1ن، دار الكتب العلمية ، طالترمذي، الجامع ، تحقيق أحمد شاكر وآخرو  - 714

 66رقم 1/96الماء ال ينجسه شيء، ج

 1/130، ج 1المباركفوري، تحفة األحوذي شرح الترمذي ، ط - 715

 114، ص: 1إبراهيم آل كليب، مقدمة األجوبة ألبي مسعود الدمشقي، دار الوراق، الرياض، ط  -716
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 (717قال: أي لم يرو هذا الحديث من طريق األجواد إال وهيب والدراوردي.)    

لما فسره بذلك، وذلك ألن عبارة الطبرانلي واضلحة   جيدا    األستاذ الطحان  تدبرقلت: ولو      

في أن الذي جوده هو وهيب والدراوردي ، والسند بعد ابن عجالن ال يوجد فيله اخلتالف إال 

 في وصله وإرساله .

عن الغَلوطات"، قال األوزاعي الغلوطات:   –ا علق األستاذ على حديث: "نهى النبي  وكذ     

 شداد المسائل وصعابها . 

: للم وزاعي ، إلى نهاية السند ثم قلالأخرجه الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن األ   

 يرو هذا الحديث مجودا عن األوزاعي إال عيسى بن يونس . 

دا: أي كل رجال إسناده من األجواد أي الثقات)قال األستاذ الطحان:     مجو 
718) 

وذلك ألن كالم الطبراني واضح في أن الذي جوده هو عيسى    فيه نظر،قلت: وهو توضيح      

 بن يونس، وليس بين عيسى وبين األوزاعي واسطة من الثقات.

لفلاظ ، حيث عد  هلذا المصلطلح ملن أوذهب الدكتور عبد الكريم وريكات إلى معنى آخر  -4

النقد عندما يظهر للناقد علة في الحديث، فقال: " فالمتتبع لعبارات أهل العلل النقديلة يجلدهم 

يها الظاهر أصح مما هو فلي يستخدمون هذا االصطالح في كل إسناد روي بطريقة يكون ف

في أصلله فيلأتي أحلد اللرواة ، وهو على هذا أقسام كثيرة ، فقد يكون الحديث موقوفا حقيقته

وكل هذه الحاالت وغيرها تجلود إسلناد الحلديث فتجعلله فلي   …، أو منقطعا فيصله  هفيرفع

 . ن حيث الظاهر جيدا، وهو غير ذلكنظر الناقد م

ثم ضرب الدكتور الوريكات مثاال على ذلك، وهو ما أخرجه أبو يعلى الخليللي فلي كتلاب    

حلدثنا شلعبة، علن يعللى بلن ال: اإلرشاد، من طريق هارون، عن زيد بلن أبلي الزرقلاء ، قل

رضا هللا تعالى في رضلا : ) : قال رسول هللا   عطاء، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو قال

 (الوالد ..

ده عن شعبة: زي     ، وسهل بن حماد، وأوقفه غيرهماد بن أبي الزرقاءقال الخليلي: هذا جو 

 

 217/ 9، ج1وسط للطبراني، مكتبة المعارف، الرياض، ط محمود الطحان، هامش المعجم األ -717

الهامش )مع مالحظة وجود سقط في سند الطبراني من الناسخ(، والحديث   95/  9المرجع السابق، ج  -718

 4/68، ج8، وأبو داود في سننه، كتاب العلم، باب 5/435المذكور أخرجه أيضا أحمد في المسند 
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قال د. الوريكات: فمراد الخليلي بالتجويد هنا أن الحديث فلي أصلله موقلوف، ولكلن زيلدا    

داه بعللد أن كللان غيللر ذلللك، ألن المرفللوع أجللود مللن  وسللهال رفعللاه، وبرفعهمللا للله جللو 

 (719الموقوف)

 :ومنهم من ذهب إلى أن التجويد يقابل اإلرسال -5

قال لمن وصله جوده ، قلال بلذلك اللدكتور الحديث بالوجهين مرسال ومتصال ي  فإذا ُروي    

علن ملنهج محمد سعيد بن عمر إدريس محقق كتاب اإلرشاد للخليلي، فلي معلرض الحلديث  

، قال: وأحيانا يستعمل عبلارة " مجلودا " فلي مقابلل المرسلل ، الخليلي في مصطلح الحديث 

 .قول " مسندا مجودا " ومراده متصلفي

الهلامش: أن العلملاء يسلتعملون هلذا اللفلظ فلي تلدليس  ثم ذكر في الموضع نفسه لكن في    

، فيقوللون والقلدماء يسلمونه تجويلداقوله: "-بواسطة السيوطي    –التسوية، ونقل عن الحافظ  

ده فالن أي ذكر فيه من األجواد وحذف غيرهم) جو 
720) 

قلت: الدكتور محمد سلعيد اقتصلر عللى اسلتعمال الخليللي فلي معرفلة الملراد بالتجويلد،     

 طلق عليه ، كما سيأتي تفصيله اقع أن الخليلي أطلقه في بعض ما يُ والو

ونقُل السيوطي عن الحافظ ابن حجر استعمال القدماء له في التسلوية، للم أجلده فلي كلالم     

 -( إضافة إلى أني بعد التتبع الستعماالت النقاد لهذا المصطلح721الحافظ ابن حجر في مظانه)

مللن  واحللد  لللم أجللد مللن اسللتعمله فللي التسللوية، ولللو أسللعفونا بمثللال -واالسللتعانة بالحاسللوب 

 يكونوا قد أفادونا.لنقاد استعماالت ا

 

 510روايات مختلفي األمصار، أضواء السلف، الرياض، ط، ص:عبد الكريم الوريكات، الوهم في -719

 1/55محمد سعيد بن عمر إدريس ، مقدمة اإلرشاد للخليلي ، مرجع سابق ، ج -720

 266/ 1وكالم الحافظ نقله السيوطي في تدريب الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ج  

، وشرح النخبة، وطبقات المدلسين فلم أجد ما ذكره،  -كامال  –حيث راجعت النكت على ابن الصالح    -721
قال شيخ اإلسالم: ال شك أنه جرح وإن وصف  في معرض حديثه عن تدليس التسوية: )  -وعبارة السيوطي:

ا عند غيرهما. قال ثم  به الثوري واألعمش فاالعتذار أنهما ال يفعالنه إال في حق من يكون ثقة عندهما ضعيف
التدليس   لفظ  بدون  تسوية  سماه  إنما  القطان  تجويدا ابن  يسمونه  والقدماء  تسوية.  وهذه  فالن  سواه  فيقول 

 ..( من األجواد وحذف غيرهم فيقولون جوده فالن أي ذكر من فيه
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 المطلب الثاني : التجويـد في اللغـة  

وَدة : أي صلار : جاد الفرس أي صلار رائعلا  جاء في الصحاح    دة وجلُ وي ، وجلاد الشليء جلَ

واد: أي ُمجيلد يُجيلد كثيلرا ،  وأجدتُله   جلي جيدا ، وأجدُت الشيء فجاد، والتجويد مثله، وشاعر مِّ

يادا.)  (722النقَد: أعطيتُه جِّ

دتها لك":  وجاء في لسان العرب    ياد، وفي الحديث: "تجو  : الجي د نقيض الرديء، والجمع جِّ

أي تخي رت األجوَد منها، وفرٌس َجواد: بي ن الُجودة، وفي الحديث: )باعده هللا من النار سبعين  

ر الُمجيد(، الُمجيد: صاحب   ، وهو الفرس السابق الجيد. الجود  خريفا  للمضم 

وه تجويدا، وفي حديث االستسقاء     د في َعدي يٍَة إِّالَّ َحدََّث    : ) ويُقال: جوَّ ني نَاحِّ ئي أََحٌد مِّ َولَمي يَجِّ
) دِّ الغزير.    (،723) بِّاليَجوي الواسع  المطر  وُجوداوهو  دا  َجوي تجود  العين  دمعها، وجادت  كثر   :

 (724وامرأة جيداء : إذا كانت طويلة العنق حسنة ) 

تاج   في  والَجواد:  العروس وجاء  الفعل   أو  القول  من  بالجيد  أتى  وأجاد:  دة  َجوي جاد  وقد   :

يدت األسخي والسخيةال َوَد، وجِّ د تجويدا وأجي ُد  فهي َمُجودة  وَجو  : أصابها  رض: سقاها الَجوي

 المطر.

 (725وتجاودوا : نظروا أيهم أجود حجة  تجودتها لك: أي تخي رت األجود منها.)    

 

 يان استعمال العلماء للتجويـد بالمعنى اللغوي وهو الزيادة واإلتقان:المطلب الثالث: ب

المتتبع الستعمال العلماء لهلذا المصلطلح يجلد اتفلاقهم عللى اسلتعماله بمعنلاه اللغلوي بملا    

 والسياق الذي أوردوه فيه:  ينسجم

 وصف جودة القراءة ، بمعنى اإلتقان وحسن الترتيل والصوت  -1

 (726..) مجّودافي ترجمة عثمان بن زائدة ، قال الذهي: كان مقرئا  فمن ذلك: ما جاء  

 

 2/462، ج1982، 2الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور، القاهرة، ط -722
 933ري، كتاب الجمعة، باب االستسقاء في الخطبة، حديث رقم: صحيح البخا - 723
   134/ 3، ج 1ابن منظور األفريقي ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط - 724

بيدي ، تاج العروس ، شرح القاموس ، تحقيق عبد السالم هارون،    - 725 السيد محمد مرتضي الحسيني الزَّ

 7/526،ج  1970مطبعة حكومة الكويت ، 

   3/33بيروت، ط بدون، -ذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق البجاوي، دار المعرفة ال-726
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 وصف الرواة المتقنين للرواية تحمال وأداء    -2

فمن ذلك: قول ابلن عبلد البلر فلى معلرض كالمله عللى حلديث:" أوال يجلد أحلدكم ثالثلة    

 أحجار.." 

د ابن المبارك هذا الحديث باإلسنادين قال:     دا ، وما زال جو   (727)رضي هللا عنه-مجو 

أيضا : قول أبي مسعود الدمشقي: "وإنما أنكره ألن غير األشجعي أرسله، وهو   ومن ذلك

د ما قص ر فيه غيره ُحكم له به . " )مجّودثقة  ، فإذا جو 
728) 

قول الحاكم في ترجمة أبي بكر اإلسماعيلي: "هو أحد أركان الحديث بنيسابور،   ومن ذلك

د عن المصريين والشاميين ثقة مأمون.. وقد جمع حديث  كثرة ورحلة واشتهارا ، وهو مجو 

ده، وحديث مالك وجماعة..") الزهري وجو 
729) 

الواسلطي: : فمن ذلك قول الذهبي في ترجمة خلف بن حملدون وصف التأليـف المتقـن-3

تصنيف أطراف الصحيحين، وأفاد ونب ه، وهو أقل  جّودالحافظ الكبير صاحب األطراف،..

 (730أوهاما من أطراف أبي مسعود الدمشقي)

مالك مذهبه في اختالف  جّود: قال ابن عبد البر: وقد وتقرير المسائل تجويـد المذهـب  -4

 (731)عا في كتابه الموطأدار الدين جميالراهن والمرتهن في قيمة الرهن، وفي مق

تعليقا على ما وقع في بعض نسخ صلحيح مسللم "إن   –: قال ابن األثير  تجويد الكتابـة-5

: قال أبو موسى: كذا وقلع فلي صلحيح مسللم، وفلي سلائر   -كلماته بلغت ناعوس البحر"  

ــّودالروايللات " قللاموس البحللر" وهللو وسللطه ولجتلله، ولعللله  ــم يج فه  ل كتبتلله، فصللح 

 ( 732بعضهم.)

 

 310/ 22، ج 1ابن عبد البر ، التمهيد ، الطبعة المغربية ، ط - 727

 16، حديث  رقم :   251أبو مسعود الدمشقي  ، األجوبلة .. مرجع سابق ، ص: -728

 14/118ب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، جالذهبي، سير أعالم النبالء، تحقيق شعي - 729

 3/1067، ج  1الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ط - 730

 6/435ابن عبد البر ، التمهيد ، مرجع سابق ، ج  - 731

   6/157،  شرح النووي على صحيح مسلم، ج5/81ابن األثير، النهاية في غريب الحديث، ج - 732

 41/ 1، ج1الرياض،ط–السيوطي، التطريف في التصحيف، تحقيق د.علي حسين، دار الفائز  للنشر  
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: نقل النووي عن أبلي عللي الجيلاني انتقلاده لنقلل أبلي عيسلى إتقان النقل عن األئمـة  -6

الترمذي عن البخاري إحدى الروايات، فقال: وذكره أبو عيسى الترمذي أيضلا فلي كتلاب 

، وأتى فيه بقول يخالف ملا ذكرنلا فلم يجودهالعلل وسؤاالته محمد بن إسماعيل البخاري،  

 (733حفظه عنه)عن األئمة، ولعله لم ي

، فمن شرح وفصل القول في مواضع االختالف التجويـد بمعنى الشرح والتفصيل للمسائل-7

د القول وبسطه وأتقنه ، وقد رأيت الحافظ ابن عبد البر قد أكثر  ح يكون قد جو  وناقش ورج 

 من استعمال هذا المصطلح لهذا المعنى، فمن ذلك: 

: وقد ذكرنا كثيرا من معاني هلذا -بعد أن ذكر حديثا في حكم التجارة في الحرام  -قوله    

 (734في باب اسحق، وذلك يغني عن تكريره هاهنا) مجوداالباب 

دا في باب :"-كر حديثا في تحريم ربا الفضل بعد أن ذ   -وقوله       وسنذكر هذا المعنى مجو 

 (735)يزيد من كتابنا هذا إن شاء  هللا.عبد هللا بن 

: وقلد ذكرنلا معنلى هلذا الحلديث -"تعقيبا على حديث "ثالث للثيب وسبع للبكلر  -:وقوله  

 (736مبسوطا ممهدا بما فيه للعلماء من المذاهب في باب عبد هللا بن أبي بكر") مجّودا

 عمال المحدثين للتجويد في معرض النقد وبيان الراجح من الرواياتالمطلب الرابع: است

استعمل نقاد الحديث كلمة التجويد لبيان الرواية المتقنة التي فيها زيادة صحيحة في السند    

أو المتن مقابل الرواية األخرى الخالية من هذه الزيادة ، وهذا يلدل عللى أنهلم يسلتخدمونها 

دة هي الصحيحة المحفوظة يقابلها رواية  عادة في معرض النقد وبيا ن العلل ، فالرواية المجو 

أخرى قص ر فيها الراوي فلم يأت بالحديث على وجهه إما في سلياقه للسلند وإملا فلي سلياقه 

للمتن ، ولهذا تجد في عباراتهم إطالق التجويد على الرواية الصحيحة، أو أحسن الروايات، 

أو مقابلل الغللط أو الزللق أو االضلطراب، ونحلو ذللك، أو المحفوظة، أو مقابلل التقصلير،  

والمتأمل في عباراتهم وسياق إطالقها يخللص إللى أن التجويلد فلي علرفهم يُلراد بله سلياق 

 

 3/120النووي ، شرح صحيح  مسلم ، ج- 733

 4/15ابن عبد البر ، التمهيد ، ج - 734

    90/ 4المرجع  السابق ، ح -735

   231/ 2المرجع السابق ، ج -736
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الرواية الصحيحة الراجحة في نظر الناقد، وسوف أستعرض هنا جمللة ملن عبلاراتهم بهلذا 

 الخصوص: 

 المحفوظة :أوال : استعمال التجويد للرواية 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه زهير، قال: حدثنا أبو بلج ، قلال: حلدثني   -1  

: ) أيملا -  –، عن أبي بحر، علن البلراء ، قلال: قلال النبلي    -علي البصري-أبو الحكم  

 مسلمين التقيا فتصافحا تناثرت خطاياهما ..( 

 كتجويد زهير هذا. جّودعلم أحدا زهير هذا الحديث، وال أ قد جّودقال أبي:    

 (737قلت ألبي : هو محفوظ ؟ قال : زهير ثقة .)   

قلت: واضح من كالم أبي حاتم أنه ما دام الراوي ثقلة وال دليلل عللى خطئله فلإن زيادتله    

 مقبولة ويُعد هذا من الراوي تجويدا ، وهو إتقان الرواية وحفظها.

 (738" )فقد جّودهة: "فإن كان حفظه قال الحافظ ابن حجر في كتاب اإلصاب -2

 (739")فقد جّوده(: "فإن كان حفظه  10110وقال أيضا ) عند الترجمة رقم  -3

 قلت : كالم ابن حجر صريح في أن التجويد هو حفظ الرواية .

 ثانيـا : إطالق التجويد على أحسن الروايات :

أخرج الترمذي من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد      

: قيل يا رسول هللا أنتوضأ من  ، قال، عن أبي سعيد الخدريبن رافع بن َخديجهللا بن عبد هللا  

 فقال: "الماء طهور ال ينجسه شليء"  …بئر بُضاعة ؟ 

، فلم يرو أحد حلديث أبلي ة هذا الحديث أبو أسام وقد جـّودحديث حسن،  قال أبو عيسى:    

 (740.)ئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامةسعيد في ب

 ثالثا : إطالق التجويد مقابل اإلفساد :

 

 2/274،  ج  1985ابن أبي حاتم ، علل الحديث ، دار المعرفة ، بيروت ،  - 737

 3/400، ج1992ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق البجاوي، دار الجيل، بيروت، - 738

 7/210لمرجع السابق ، جابن حجر، ا  - 739

 95/ 1الترمذي ، الجامع ، مرجع سابق  ، كتاب الطهارة  ، ما جاء أن الماء ال ينجسه شيء ، ج - 740
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فعندما يُروى الحديث موصوال مرفوعا وتأتي رواية أخرى مرسلة أو موقوفة من طريق    

مرة أخرى، فهنلا يُطللق راو آخر، أو أن الراوي نفسه وصله ورفعه مرة ، وأرسله أو وقفه 

النقاد التجويد على الرواية الموصولة المرفوعة التي انقدح في أنفسهم صحتها ، ويعد ون من 

 روى ما يخالف ذلك بأنه أفسد الحديث، ألنه رواه على غير وجهه، ومثال ذلك :

الحارث، ثنا أخرج ابن عدي في كتابه الكامل حديثا فقال : حدثنا الفضل بن عبد هللا بن   -1

، عن نصر بن عبلد هللا البلاهلي، ريمحمد بن مصفى، حدثنا بقية، حدثني أبو مسكين الجز

، قلال: "نلدرت عن عبد هللا بن عبد هللا بن أُبليعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،  

 أن أتخذ ثنية من ذهلب" –ثنيتي فأمرني النبي 

 (741رث هذا اإلسناد، وأفسده غيره)لنا الفضل بن الحا وقد جّودقال ابن عدي:    

قلت: ثم ساقه من طريق أخرى عن بقية به ، مع إسقاط نصلر بلن عبلد هللا البلاهلي ملن    

السند، فدل ذلك أن إسقاط رجل من السند على سبيل الخطأ هو إفساد للرواية، ألن االنقطاع 

 مانع من صحة الرواية  وسياق السند على وجهه كامال يُعد تجويدا    

أخرج الترمذي وابن  ماجه وابن حبلان وغيلرهم ملن طلرق عديلدة علن معملر علن   -2

الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أن غيالن أسلم وتحته عشر نسلوة ، فقلال لله النبلي 

:– ) )اختر أربعا  وفارق سائرهن 

 بالبصرة ، وأفسده باليمن فأرسله .  جّوده معمرقال البزار:      

، وهذا رأي البزار في هذا الحلديث ، وقلد سلقت هلذا ده هنا أنه وصلهقلت: يعني بتجوي    

، إذ أن جمللة ملن النقلاد ملنهم قوم ، وليس لبيان صحة رأي البزارالمثال ألبين اصطالح ال

حفلوظ فلي هلذا الحلديث ملا رواه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد ذهبلوا إللى أن الم

 ،أن غلليالن أسلللم .." الحللديث : "الثقفلليالزهللري، عللن محمللد بللن سللويد ، عللن شللعيب 

 ( 742.)مرسال

 ة فيه كالم حيث لم تكن معه كتبه إضافة إلى أن حديث معمر بالبصر   

 التجويـد مقابل االضطراب :

 

 4/109، ج  1988، 3ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ، تحقيق يحيى عزاوي ، ط- 741

 3/168، ج1964رة، ابن حجر، التلخيص الحبير، تحقيق عبد هللا هاشم اليماني، المدينة المنو -742
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أخرج أبو داود والترمذي وأحمد، من طريق حسين المعللم، علن يحيلى بلن أبلي كثيلر،    

، علن معلدان بلن أبلي طلحلة، عن أبيهعيش بن الوليد المحزومي،  ، عن يعيحدثني األوزا

، فلقيلت ثوبلان فلي مسلجد دمشلق فلذكرت لله (قاء فأفطر)  –عن أبي الدرداء، أن النبي  

 (743ذلك، فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.)

حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسلين أصلح شليء فلي هلذا   وقد جّودقال الترمذي:     

الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقلال: علن يعليش بلن 

 (744الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه "األوزاعي")

معمر، عن يحيى بن أبلي قال ابن الجوزي: قالوا: قد اضطربوا في هذا الحديث ، فرواه     

 كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء. ولم يذكر فيه األوزاعي.

فالجواب أن اضطراب بعض الرواة ال يؤثر في ضبط غيره ، قال األثرم: قللت ألحملد:    

(، وبمثل ذلك أجاب الزيلعي 745)يجودهقد اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال : حسين المعلم 

(746 ) 

قللد أطلللق كلمللة التجويللد مقابللل  -رحملله هللا–قلللت: موضللع الشللاهد أن اإلمللام أحمللد     

االضطراب، ومعلوم أن االضطراب يعني رواية الحديث على أوجه مختلفلة متسلاوية فلي 

القوة، فلما قيل إنهم اضطربوا في رواية الحديث نفي أحمد ذللك، بقولله: إن حسلين المعللم 

ده، وهذا يعني أن طريقه  المتصلة صحيحة محفوظة وال يعتد بمن خالفه، فهو بهذا ينفي جو 

 تساوي الطرق ومن ثَم  نفي االضطراب. 

 التجويـد : اإلتيان بالروايـة على وجههـا : 

: وأما رواية -بعد أن ساق حديث قبيصة بن ذؤيب في ميراث الجدة  –قال ابن عبد البر       

مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب ، عن عثمان بن اسحق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيلب 

 

ط  -743 العلمية،  الكتب  دار  الدعاس،  تحقيق  داود،  أبي  عمدا   1سنن  يستقيء  الصائم  باب  الصيام،  في   ،

   87، رقم 1/142، وجامع الترمذي، الطهارة، الوضوء من القيء ،ج2381، رقم 2/778ج

 87، رقم  1/146جامع الترمذي، ج- 744

الخالف،    - 745 أحاديث  في  التحقيق  الجوزي،  بيروت، ابن  العلمية،  الكتب  دار  الحميد،  عبد  مسعد  تحقيق 

 1/188، ج1ط

 95/  1هل .ج 1357الزيلعي ، نصب الراية ،  تحقيق محمد البنوري ، دار الحديث ،  - 746
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وجاء به على وجهه غيرهما ملن بلين   ولم يجوده، فلم يتابعه أحد على ذلك إال أبو أويس،  

 أصحاب ابن شهاب . 

ثم ذكر ابن عبد البر روايات معمر، ويونس، وأسامة بن زيد، وسفيان بلن عيينلة، علن      

ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة.. الحديث، لم يُدخلوا بلين ابلن شلهاب 

وبين قبيصة أحدا.  ثم قلال : قلال محملد بلن يحيلى: والحلديث حلديث ماللك وأبلي أويلس، 

 (747قبيصة: عثمان بن اسحق بن خرشة.)إلدخالهما بين ابن شهاب و

قلت: يالحظ من كالم ابن عبد البر أنه جعل التجويد مرادفا لإلتيان بالحديث على وجهه،     

وهو هنا أن مالكا ومن تابعه روياه موصوال بذكر عثملان بلن اسلحق، وهملا بهلذه الزيلادة 

نسيان كما حصل ملع   المحفوظة رويا الحديث على وجهه أي كما هو الواقع دون إغفال أو

 غيرهم من الرواة .

 التجويـد : إقامـة السند : 

 والمقصود بذلك رواية السند تاما دون خطأ من إسقاط أو إبدال راو بآخر ونحوه    

بن سيرين، عن يحيى ا، من طرق متعددة عن ابن عبد البر حديث الحج عن الغيرأخرج     

 -ل بن عباس: "أنله كلان رديلف رسلول هللابن أبي كثير، عن سليمان بين يسار، عن الفض

- يا رسول هللا إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تمتسك.."فجاءه رجل فقال : 

أحٌد من رواة محمد بن سيرين هذا الحديَث إال هشلاُم بلن حسلان، فإنله  لم يجّودثم قال:      

ده، والقول فيه قوله. ثم ذكر الروايات األخرى وما   فيهلا ملن اخلتالف فلي أقام إسناده وجو 

 (748تسمية الصحابي الراوي للحديث، وكذلك ما فيها من اختالف في سياق المتن.)

أخرج البيهقي بإسناده عن مالك بن أنس، عن اسلحق بلن عبلد هللا بلن أبلي طلحلة، علن    

 –وكانت تحت ابن أبلي قتلادة   -حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك،

 أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت الهرة تشرب منه.."

الرواة بروايته   ، وقد قص ر بعض (749: هكذا رواه مالك بن أنس في الموطأ)قال البيهقي    

: ، فقلالعلن هلذا الحلديث   –يعنلي البخلاري  –: سألت محمدا  عيسى، قال أبو  فلم يُقم إسناده

 (   750)وايته أصح من رواية غيرهور بن أنس هذا الحديث، جّود مالك

 

 95/ 11، ج 1ابن عبد البر ، التمهيد ، الطبعة المغربية ، ط - 747

 1/385ابن عبد البر، المرجع السابق ، ج - 748
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 التجويـد مقابل التقصير :

يُطلق العلماء كلمة التقصير عند الحكم على الرواية بأنها غير محفوظة ، وذلك عندما ال     

، أو مرسلال ، بإسقاط رجل منه فيصبح منقطعا بعد أن كان متصالوي بالسند كاماليأتي الرا

 ، ومثال ذلك: بعد أن كان مرفوعا، ونحو ذلكفا ، أو موقوبعد أن كان موصوال

(: أخلرج مسللم حلديث األشلجعي، علن ماللك بلن 172رقلم  قال الدارقطني فلي التتبلع )    

غيوَ  ، علن أبلي هريلرة،  كنلا فلي سلفرة فنفلدت أزواد القلوم .."، تابعله ل، عن أبلي صلالحمِّ

مالك، عن طلحة، (، وغيره، رووه عن 751أبو أسامة)  سروق عن أبيه عن مالك ، وخالفهمام

عن أبي هريرة.  وأخرجه  أيضا من حديث األعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبلي 

 سعيد ...

وقد أجاب أبو مسعود الدمشقي على انتقاد اللدارقطني فقلال: وإنملا أنكلره ألن األشلجعي     

 ( 752ما قص ر فيه غيره ُحكم له به) فإذا جّود، مجّودأسنده، واألشجعي ثقة 

النووي ردا على انتقاد الدارقطني: وهذان االسلتدراكان ال يسلتقيم واحلد منهملا، أملا   قال   

ا قللدمنا فللي الفصللول السللابقة أن الحللديث الللذي رواه بعللض الثقللات موصللوال  األول: فألنلل 

وبعضهم مرسال فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب األصلول والمحققلون ملن المحلدثين: 

ء كان راويها أقل عددا من رواية اإلرسال أو مسلاويا  ، ألنهلا أن الحكم لرواية الوصل، سوا

ر فيله  د وحفظ ما قصل  زيادة ثقة ، فهذا موجود هنا ، وهو كما قال أبو مسعود الدمشقي : جو 

 غيره .. 

على إطالقه في قبول زيلادة الثقلة ، إال أنله يؤكلد ملا  ال يُقبلقلت: وإن كان كالم النووي     

، والتقصلير خلالف هو الزيادة المحفوظة، وهي ملا وصلله األشلجعي  أن التجويد   أردناه من

 ذلك ، حيث أسقط البعض ذكر أبي صالح من السند . 

 التجويـد مقابل اإلهمال والغلط :   
 

 23نس ، كتاب الطهارة ، حديث رقم : موطأ مالك بن أ - 749

 372/ 1البيهقي ، السنن الكبرى ، ط حيدر آباد  ،ج - 750

   12806، حديث رقم  427/ 9أخرجها النسائي في الكبرى ) تحفة األشراف ج - 751

أبو مسعود الدمشقي ، األجوبة عما  أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم ، تحقيق د. إبراهيم بن    - 752

 251-250يب ، دار الوراق ، الرياض ، ط أولى ، ص:علي آل كل

 222/ 1، النووي ، شرح مسلم ، ج 177وانظر : ابن الصالح ، صيانة صحيح مسلم ، ص:     
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أنله طللق امرأتله  وهلي  ):من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد هللاأخرج مسلم      

أن يراجعهلا ثلم يمسلكها حتلى   -صللى هللا عليله وسللم  –حائض تطليقة واحدة، فأمره النبلي

 (..تطهر

 (753في قوله تطليقة واحدة ") جّود الليثقال مسلم: "     

قلت: قال مسلم ذلك ألن غير الليث قال:" أنه طلق امرأته وهي حائض.."، دون تحديلد      

م تلك الروايات، وبعض اللرواة خلارج صلحيح مسللم جعلهلا ثالثلا، وقلد عدد وقد ساق مسل

د الليث.."  فقال: يعني أنه حفلظ وأتقلن قلدر الطلالق  أوضح  النووي مراد مسلم بقوله: "جو 

الذي لم يتقنه غيره، ولم يهمله كما أهمله غيلره، وال غللط فيله وجعلله ثالثلا كملا غللط فيله 

 (754ها طلقة واحدة)غيره، وقد تظاهرت روايات مسلم بأن

 التجويـد مقابل الزلـق :  

أبي بكر بن محملد بلن  أخرج الحاكم من طريق ابن وهب أن مالكا حدثه، عن عبد هللا بن   

صلى هللا  -: أن رسول هللان عاصم بن عدي، عن أبيه، عن أبيه، عن البداح بعمرو بن حزم

م ، ثلمون يوم النحر، ثم يرملون ملن الغلد ، ير"رخ ص لرعاء اإلبل في البيتوتة  –عليه وسلم

 يرمون يوم النفر." 

 بن أنس، وزلق غيره فيه، ولم يخرجاه.  جّوده مالك: صحيح اإلسناد، قال الحاكم   

ثم ساق الحاكم عن ابن معين أنه قال: يرويه سفيان بن عيينة عن عبد هللا بن أبلي بكلر،     

رخ ص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا  --، عن أبي البداح، عن أبيه، أن رسول هللاعن أبيه

 يوما "،  قال يحيى: هذا خطأ ، إنما هو كما قال مالك. 

قال يحيى: وكان سفيان إذا حدثنا بهذا الحديث قال: ذهب علي  في هذا الحديث شيء)   
755) 

 المطلـب الرابـع : التجويد رفع الموقوف أو وصل المرسل   

ملن في حالة تعارض الرفلع والوقلف أو تعلارض الوصلل واإلرسلال فإنله ال بلد  للناقلد      

، فملا على النظر في المرجحلات والقلرائن  ، وعمل النقاد الترجيح ومعرفة الصواب من ذلك

المحدثين يوافقهم عليه عامة األصوليين   ، وهناك فريق منتأكد لديهم أنه المحفوظ حكموا به

 

 1471، رقم1093/ 2صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها.. ج-753

 63/ 10شرح النووي على صحيح مسلم ، ج - 754

 5772، رقم  3/474، 1الحاكم ، المستدرك، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، ط - 755
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 ، لكن المنهج  السلليمقة فإنه زيادة ينبغي أن يحكم لهايرون أن الرفع أو الوقف إذا كان من ث

، وأيا ما كان فإن الناظر منهم فلي  تعلارض الروايلات إذا الذي عليه نقاد الحديث هو األول

ى ذلك  قارئ الكريم نماذج وافية مما أطلقلوا . وأسوق للتجويداترجح له الرفع أو الوصل سم 

 عليه لفظ التجويد في سياق الترجيح :

 أوال : التجويد بمعنى رفع الموقوف   

أخرج البيهقي في كتاب الضحايا ، حديث"مع الغالم عقيقة .." وذكلر االخلتالف عللى   -1  

يلن د أيوب في رفعه ووقفه ، فبين أن عارما  رواه عن حماد بن زيلد، علن أيلوب علن محمل

وهلذه روايلة   .." قلال البيهقلي:امر الضبي، قال:"مع الغالم عقيقلة، عن سلمان بن عسيرين

 (756)البخاري وهي موقوفة

 ثم أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بله، مرفوعا     

ثم ذكر رواية حماد بن سلمة، عن أيوب وآخرين ، عن ابن سليرين ، علن سللمان، علن      

 وقال : وقد ُروي عن الثوري كذلك مجودا      –  –النبي

علن ابلن سليرين، علن سللمان الضلبي، قلال: قلال   سفيان ، عن أيوب،  ثم ساق بإسناده عن

 : )عن الغالم عقيقة ..( - -رسول هللا

 (757)مجّوداثم قال: واستشهد البخاري أيضا برواية جرير بن حازم عن أيوب كذلك 

قلت: أطلق البيهقي كلمة "مجودا "لوصلف الروايلات التلي جلاءت مرفوعلة، ويتضلح ملن  

الطرق التي ساقها أن رواية عارم الموقوفة فيها تقصير، والصواب هو الرفع فمن رفع فقلد 

 ال دليل على خطأ الرفع الذي جاء به الثقات.أتقن الرواية ووافق الواقع إذ 

أسند الخليلي عن زيد بن أبي الزرقاء ،حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيله، علن   -2

، وسخط هللا فلي الد : )رضى هللا في رضى الو- –عبد هللا بن عمرو، قال: قال رسول هللا 

 سخط الوالد(

 

، أخرجه  217/  6صحيح البخاري، طبعة استنبول، كتاب العقيقة، باب إماطة األذى عن الصبي ، ج  - 756

موقوفا ومرفوعا من طرق متعددة، ومعلوم أن البخاري يخرج أحيانا الحديث على الوجهين لإلشارة للخالف  

 ولبيان أن الوقف ال يؤثر في الرفع 

 7/502، باب العقيقة سنة ، ج البيهقي ، السنن الكبرى ، كتاب الضحايا - 757
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أبللي الزرقللاء وسللهل بللن حمللاد، وأوقفلله  عللن شللعبة: زيللد بللن هــذا جــّودهقللال الخليلللي:    

 (758غيرهما.)

   ثانـيا : وصل المرسـل :

دة، ولهذا أمثلة كثيرة، منها:  حيث يعبر النقاد عن الرواية الموصولة الراجحة بأنها مجو 

تكلم أبو يعلى الخليلي عن أنواع الحديث الصحيح ، فبدأ بالصحيح المتفق عليه، ثم قال :   -1

فأما الصحيح المعلول، فالعلة تقع للحديث من أنحاء شتى، ال يمكن حصرها فمنها أن يروي 

الثقات حديثا مرسال وينفرد به ثقة مسندا، فالمسند صحيح وحجة، ال تضلره عللة اإلرسلال، 

ذكر حديثا رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك، قال:بلغني عن أبي هريرة ومثاله .. ثم  

.. ثم ذكر من أسنده من الرواة الثقات عن مالك عن محمد بن عجالن، علن -  –عن النبي  

 ..(  للملوك طعامه وشرابه: ) -أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي

وهلذا ملن الصلحيح المبلين مد عليه،  ثم قال: فقد صار الحديث بتبيين اإلسناد صحيحا يُعت   

يُرسل أحاديث ال يبين إسنادها ، وإذا استقصى عليله   -رحمه هللا-. وكان مالك  بحجة ظهرت 

 من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى اإلسناد.

، عن مالك، عن الزهري –وهو ثقة إمام  –ومثله أيضا حديث رواه أبو عاصم الضحاك      

:" الشفعة فيما لم يُقسم، فلإذا وقعلت - -أبي هريرة ، عن النبيعن سعيد وأبي سلمة ، عن  

، والنلاقلون رووه علن ماللك  مجـوداً الحدود فال شفعة"  هذا مما يتفرد به أبو عاصم مسلندا  

، ثلم قلال: وقلال أهلل البصلرة -  –عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، مرسلال عن النبي

ل: حدثنا به مالك بمكة وأبو جعفر المنصلور ألبي عاصم: خالفك أصحاب مالك في هذا. فقا

 (759بها، هاتوا من سمع معي)

أسند الخليلي عن عبد الصمد بن حسان، حدثنا سفيان الثوري، عن إبلراهيم بلن ميسلرة،   -2

 النكاح(  مثل: )لم يُر للمتحابيلن - –عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 

ده عبد الصمد والمؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، ورواه غيرهما عن    قال الخليلي: هذا جو 

 (760)مجودارسلال، ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم سفيان عن طاووس م

 

 2/618، ج1أبو يعلى الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء البالد، مكتبة الرشد، الرياض، ط-758

   4/452، وقد ذكره المزي أيضا وابن حجر، انظر تهذيب التهذيب: 165/ 1، الخليلي، اإلرشاد  -759

 2/653الخليلي ، المرجع السابق ، ج - 760
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، عن أبي عمران الجوني، علن طلحلة، سنده عن وهب بن جرير، ثنا شعبةباق البيهقي  س  -3

إن للي جلارين، فلإلى أيهملا   ،عائشلة أنهلا قاللت: "يلا رسلول هللا  عن رجل من قلريش، علن

 ؟.." أُهدي

 (761،  ومنهم من أرسله)جوده، فمنهم من : واختلفوا فيه على شعبةقال البيهقي    

ساق ابن عدي من طريق  الفضل بلن الحلارث، علن هشلام بلن علروة، علن أبيله، علن   -4

أن أتخذ ثنيلة -  -عائشة، عن عبد هللا بن عبد هللا بن أُبي، قال: " ندرت ثنيتي فأمرني النبي

 من ذهب" 

 لنا الفضل بن الحارث هذا اإلسناد وأفسده غيره .  جـّودقال ابن عدي : وقد 

محمد بن عمرو بن حنان بإسناده عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن   ثم ساقه من طريق    

 ( يعني مرسال بإسقاط ذكر عائشة 762..")يتيعبد هللا بن عبد هللا بن أُبي، قال ندرت ثن

، علن هشلام بلن روى أبو نعيم بإسناده عن القاسم بلن محملد، علن عبيلد هللا بلن عملر  -4

:" يا أبا محمد، ما -، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول هللا  عروة، عن عروة

 صنعت في استالم الحجر؟  قلت: استلمت وتركت. قال: أصبت" 

ده عن عبيد هللا إال القاسم   قال أبو نعيم:رواه جماعة عن هشام بن عروة مرسال،      ولم يجو 

 (763بن محمد)

كاد يكلون االخلتالف مثال شبيه بالذي تقدم: "وال ي  وقد قال الحافظ ابن رجب تعليقا على     

، يسند الحديث ويرسله أحيانا أخرى، ال أنه يقلب إسناده، كأنه على ملا تلذكر عنه فيما يفحش

، إذا أتقنه أسنده، وإذا هابله أرسلله. قلال: وهلذا فيملا -من حفظه، يقول عن أبيه عن النبي  

 ا، وهللا أعلم. نرى أن كتبه لم تكن معه بالعراق فيرجع إليه

قلت: ومفاد ذلك أن األحاديث التي رواها هشام واختلف عليه في وصلها وإرسالها، يكون     

 اإلرسال من قبله تقصيرا منه ، والوصل تجويدا  ورواية  للحديث على وجهه . 

 المطلب الخامـس : التجويد مقابل االنقطاع في السنـد

 
 7/28برى ، جالبيهقي ، السنن الك - 761
 955، رقم :   4/108ابن عدي ، الكامل ، مرجع سابق ، ج - 762
 2/181أبو نعيم ، حلية األولياء ، ج - 763
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واآلخر متصل، ورأى المحدث الناقد أن السند   أحدهما منقطعرواية لها إسنادان  إذا جاءت     

المتصل هو المحفوظ فإنه يعب ر عن ذلك بكلمة التجويد لبيان أن من روى االتصال فقلد أتقلن 

 الرواية وجاء بالحديث على وجهه، واألمثلة اآلتية توضح ذلك: 

له عن قوله تعالى: حين جاءه رجل يسأ - –ُسئل الدارقطني عن حديث عمر عن النبي  -1  

، فقال: يرويه زيد بلن -77األعراف /  –"وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم .."  

أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مسلم بلن يسلار، علن نعليم بلن ربيعلة علن 

 إسناده ووصله.  وجّود –أبو فروة الرهاوي  –(. حد ث عنه كذلك يزيد بن سنان 764عمر)

، م يذكر في اإلسناد نعيم بن ربيعةوخالفه مالك بن أنس، فرواه عن زيد بن أبي أنيسة ، ول   

 ( 765وأرسله عن مسلم بن يسار عن عمر )

وحديث يزيد بن سنان متصل، وهو أولى بالصواب، وقد تابعه عمر بن جعثم، فرواه عن     

 ( 766زيد بن أبي أنيسة.)

قلت: راوي الطريق الموصولة هو يزيد بن سنان الرهاوي، وهو ضلعيف، واللذي تابعله     

 (767هو عمر بن ُجعثُم، قال فيه الحافظ ابن حجر:مقبول)

، ملع أن مالكلا خالفهملا، ويحملل ذللك عللى أن اللدارقطني الدارقطنيومع ذلك حكم لهما     

 يرى أنهما ثقتان، أو رجح روايتهما للمتابعة  

ما الحافظ ابن عبد البر فقد قال عقب إخلراج الروايلة المتصللة : زيلادة ملن زاد فلي هلذا أ   

 الحديث نعيم بن ربيعة ليسلت بحجلة ، ألن اللذي للم يلذكره أحفلظ ، وإنملا تُقبلل الزيلادة ملن

 (  768..)الحافظ المتقن

 

   201رقم : 88/ 1ابن أبي عاصم ، السنة، ج - 764

القدر، ج  - 765 باب   ، السنن  داود،  لم  4/463أبو  يسار  بن  ، ومسلم  : حسن  وقال  التفسير،  في  الترمذي   ،

ذك وقد  عمر،  من  في  يسمع  والحاكم   . رجال  عمر  وبين  يسار  بن  مسلم  بين  اإلسناد  هذا  في  بعضهم  ر 

 وقال: صحيح على شرط مسلم  2/324المستدرك ،ج

 2/222الدارقطني، العلل الواردة ، مرجع سابق ، ج - 766

    410، ص:1ابن حجر ، تقريب التهذيب، تحقيق عوامة ، دار الرشيد ، حلب ،ط -767

 6/14، مرجع سابق ، ج ابن عبد البر ، التمهيد - 768
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األوزاعي،   ، أنابرى بإسناده عن الربيع بن سليمان، أنا بشر بن بكرأخرج البيهقي في الك  -2

- قال: قال رسول هللا –رضي  هللا عنهما –ء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباسعن عطا

 (ن وما استكرهوا عليه:  )إن هللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيا

، ورواه الوليد بن مسلم علن األوزاعلي إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات   جّودثم قال :      

 (769إسناده عبيد بن عمير )فلم يذكر في 

أخرج الترمذي عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني عبد الرحمن بلن   -3

، عن أبي الدرداء، ي طلحةعمرو األوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان بن أب

 (770)قلاء فأفطر( ) --أن النبي 

يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي قال الترمذي: وقال معمر: عن يحيى، عن      

حسلين المعللم هلذا  جـّود.. ، سألت محملدا علن هلذا الحلديث فقلال: -  –الدرداء، عن النبي

 (  771الحديث، وحديث معمر خطأ.)

حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا   جّودوقال في الجامع : وقد      

 عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه .. ولم يذكر األوزاعي. الباب، وروى معمر هذا الحديث 

أخللرج الضللياء المقدسللي فللي المختللارة: مللن طريللق الطبرانللي، ثنللا محمللد بللن عبللد هللا  -4 

الحضرمي، ثنا الحسن بن سهل الخياط ، ثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، 

ن تزوج بنت علي: "أال تهنئلوني ؟ل عن جابر، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول للناس حي

 يقول: " ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إال سبببي ونسبي"   –سمعت رسول هللا

ثم قال: قال الطبرانلي: لم يجود هذا الحديث عن سلفيان بلن عيينلة إال الحسلن بلن سلهل،     

 (772ورواه غيره عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، ولم يذكر جابر بن عبد هللا.)

 

 

 7/356البيهقي ، السنن الكبرى  ، ج  - 769

،ج- 770 القيء  من  الوضوء   ، الطهارة  كتاب   ، الجامع  الصائم    1/58الترمذي،  الصوم،  في  داود  أبو   ،

 ، وقال :صحيح على شرط الشيخين .  1/14، الحاكم في المستدرك ، ج 2/310يستقيء عمدا، ج

 168/ 1، ج 1يق د.حمزة ديب ، مكتبة األقصى، عمان ، ط ، تحقالترمذي ، العلل الكبير - 771

المقدسي  - 772 األحالضياء  المختارة.. ج،  الجياد  في معاجم )  102، رقم  1/199اديث  النص  هذا  أجد  ولم 

 الطبراني المطبوعة(
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المطلـب السادس: إطالق التجويـد على السند الـذي فيـه زيـادة راو، والسـند صـحيح بـدون 

 الزيادة 

إسناده عن محمد بن سعيد العطار ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري، ساق الخليلي ب  -1

عن عروة، عن زينب بنت أبلي سللمة ، علن حبيبلة، علن أمهلا أم حبيبلة، علن  زينلب بنلت 

وهو محمر  وجُههُ، فقال: ) ويل للعلرب ملن شلر  - –جحش، قالت : دخل علي  رسول هللا  

 قد اقترب ..(

سفيان، ورواه صالح بن كيسان ويونس وعقيل،  جّودهأحد كما    ودهلم يجقال الخليلي: هذا      

ده ابن عيينة)  ( 773وجماعة من أصحاب الزهري، فلم يذكروا أم حبيبة، وجو 

ن ثبلت      قلت: الحديث بالسند المذكور متصل، حسب قواعد االتصال إذا روى الراوي عمل 

حبيبلة قلد يفهلم منله أن السلند  لقاؤه له بالعنعنة ، لكن ورود الحديث من طلرق أخلرى بلذكر

د الحديث   األول منقطع، ومن هنا قال الخليلي إن سفيان قد جو 

(  وأخرجله الترملذي فلي جامعله، 774والحديث بزيادة حبيبة أخرجه مسلم فلي صلحيحه)    

وقال: حسن صحيح ، وقد جود سفيان هذا الحديث، هكذا روى الحميلدي وعللي بلن الملديني 

 بن عيينة نحو هذاوغير واحد من الحفاظ عن سفيان 

حفظت من الزهري في هذا الحديث أٍربع نسلوة ، زينلب بنلت   وقال الحميدي: قال سفيان:   

، زوجلي ، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش-  –بتا النبيأبي سلمة، عن حبيبة وهما ربي

   - –النبي 

قال الترمذي: وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة، ولم يلذكروا    

 (775فيه أم حبيبة)

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن اللدارقطني قولله: " أظلن سلفيان كلان تلارة يلذكرها وتلارة    

 يسقطها"

 

 1/374الخليلي ، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ، مرجع سابق ، ج - 773

 2880، رقم :  2207/ 4اقتراب الفتن ، جصحيح مسلم ، كتاب الفتن ، باب  - 774

 4/480جامع الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج ، ج- 775
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ر الحافظ أن بعض شراح الحديث زعم أن رواية مسلم بلذكر حبيبلة تلؤذن بانقطلاع ثم ذك    

 (776طريق البخاري ،ثم قال : وهو كالم من لم يطلع على طريق شعيب التي نبهت عليها .)

يق شعيب: أخرجها في كتاب المناقب، عن ، منها طرقلت: أخرجه البخاري من عدة طرق   

زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنلت أبلي سلفيان ، عن عروة بن الزبير، أن  الزهري

 ( 777حدثتها عن زينب بنت جحش.. )

وأخرجه مسلم من طريق يونس عن الزهري ، أخبرني عروة بلن الزبيلر أن زينلب بنلت    

 –أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتهلا أن زينلب بنلت جحلش زوج النبلي 

-   .. :قالت 

وهذا يؤكد اتصال السند بدون ذكر حبيبلة، وهلو محملول عللى أن زينلب ابنلة أبلي سللمة    

سمعته من حبيبة ومن أم حبيبة فروته على الوجهين ، فكالهما محفوظ، وهنا نلحظ أن بعض 

العلماء أطلقوا التجويد على السند الذي فيه زيادة راو وإن كان اآلخر محفوظلا أيضلا لثبلوت 

في موضع الزيلادة ، لكلن يبقلى السلند اللذي فيله الزيلادة أبعلد علن شلبهة   التصريح بالسماع

 االنقطاع التي قد يزعمها البعض. 

المطلـب السابع : إطالق التجويد على السند الـذي فيـه زيـادة راو ، والسـند اظخـر ظـاهره 

       منقطع االتصال لكنه

لتي تُلروى قلد تبلدو صلحيحة األسانيد ااهتم نقاد الحديث بصحة السند ولم يفتهم أن بعض     

، لكن بجمعهم لطرق الحديث والمقارنة بينها يكتشفون أن ما ظاهره االتصلال منقطلع اإلسناد 

 :، ومن أمثلة ذلك مجّودةبداللة الطرق األخرى المحفوظة التي يصفونها بأنها 

يعللم النلاس  ُسئل الدارقطني عن حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر: )أنله كلان   

 التشهد(

 : عن عروة، فاختلفا فيه على عروة ،ديث رواه الزهري، وهشام بن عروةفقال: هو ح    

 ، ورواه عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد، عن عمر   إسناده الزهري فجّود    

 

 13/8، مصورة ، كتاب الفتن، ج2ابن حجر، فتح الباري، المطبعة البهية المصرية، ط -776

 4/176صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم ، ج - 777
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ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، لم يذكر بينهملا عبلد اللرحمن بلن عبلد، وقلول     

 (778أولى بالصواب)الزهري 

قلت: السند بدون الزيادة ظلاهره االتصلال، لكلن لعلدم وجلود تصلريح بالسلماع، وجلاءت    

ح الدارقطني السند الذي فيه الزيادة وعد ه   مجّوداالزيادة رج 

 المطلب الثامن : تجويد الصيغة 

يق التي والمقصود بذلك أنه إذا اختلف الرواة في صيغة األداء ، فإن الناقد يحكم على الطر   

، وهلذه أمثللة داء مهملة ملن جهلة الحكلم عللى السلند ، وصليغة األأنهلا متقنلة بالتجويلد   يرى

 -توضيحية:

، عن ا حماد بن مسعدة ،  ثنا ابن موهب أخرج ابن عدي من طريق اسحق بن إبراهيم ، ثن  -1

القاسم بن محمد، قال: كان لعائشة غالم وجارية، قالت عائشة: )فأردُت أن أعتقهملا، فلذكرت 

 ، فقال: )ابدئي بالغالم قبل الجارية (-ل هللا  ذلك لرسو

ثم ساقه من طريق محمد بن يحيى ، ثنا حماد بن مسعدة ، عن عبيد هللا بلن موهلب، علن     

 القاسم بن محمد، عن عائشة : "أنه كان لها غالم وجارية زوج فأرادت أن تعتقهما .."

 (779يى .)إسناده محمد بن يح جّودقال ابن عدي: وهذا الحديث     

: يقصد ابن عدي أن الصيغة األولى "علن القاسلم بلن محملد، قلال : كلان لعائشلة.." قلت     

،  إذا إن الصليغة الثانيلة القاسم بن محمد ، عن عائشة .."   تختلف عن الصيغة الثانية : "عن

 متصلة، بخالف األولى ففي اتصالها خالف والمحققون على أنها مرسلة.

وقد ُسئل اإلمام أحمد، فقيل له: إن رجال قال عن عروة أن عائشة قاللت: يلا رسلول هللا ..،   

 وعن عروة عن عائشة.. سواء ؟  فقال: كيف هو سواء، ليس هو بسواء. 

ق بين اللفظين ألن عروة في اللفظ األول لم يسند ذلك إلى عائشة وال قال العراقي   : وإنما فر 

قال عروة : إن عائشة قالت : قلت يا رسول هللا .. لكان ذلك متصلال   أدرك القصة ، وإال فلو

 (780، فكان ذلك متصال )يها بالعنعنة، فأسنده عروة إلد ذلك إليها ، وأما اللفظ الثانيألنه أسن

 

 2/180الدارقطني ، العلل الواردة في األحاديث النبوية ، مرجع سابق ، ج - 778

 4/328ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ، مرجع سابق ، ج - 779

   86، ص: 1العراقي ، التقييد واإليضاح ، بهامش علوم الحديث البن الصالح ، دار الفكر ،ط - 780
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وهذا المذهب عليه كبار النقاد أمثال أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، ورجحه الحافظان    

 (781ابن رجب وابن حجر)

أخرج النسائي من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محملد بلن عبلد   -2

ةالرحم ل النبلي ن، عن كريب ،عن أبن عباس، قال: "كان اسم جويرية بنت الحارث بَر  ، فحو 

– اها جويراسمها  .." ية، فمر  بها وهي تقرأ في مصالها، تسبح وتذكر هللا، فسم 

، رواه عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، علن ابلن عبلاس، شعبة  جّودهقال النسائي:     

ملد بلن عبلد عن جويرية ، ثم أسند عن محمد بن جعفر )غنَدر(، قال: حلدثنا شلعبة، علن مح

ر  مل –بلاس، علن جويريلة، أن النبلي ، عن ُكريب، علن ابلن ع-مولى أبي طلحة-الرحمن  

 ( 782)"عليها وهي في المسجد، تدعو..

 المطلب التاسـع : تجـويـد األسماء

، ملن خلالل ذكلر اسلم اللراوي وي بحفلظ أسلماء اللرواة بدقلةوالمقصود بذلك إتقان اللرا    

الصحيح، أو توضيح ما أبهمه غيره، فمن أتقن ذلك مقابل خطلأ غيلره، سلماه النقلاد تجويلدا، 

 وهذه أمثلة على ذلك : 

، علن صليفي أبلي من طريق الليث ، قال : حدثني محمد بن عجالن   أخرج ابن عبد البر  -1

، عن أبي السائب أنه قال : أتينا أبا سعيد الخلدري .. الحلديث وفيله : .. سعيد مولى األنصار

 "نفرا من الجن بالمدينة أسلموا ..إن 

أن علن صليفي ملولى ابلن أفللح "  ون في رواية مالك لهذا الحلديث: "بين ابن عبد البر أ    

مالك في قوله : "ابن أفلح"، وكذلك   جوده: وقد  حفظ لمن والؤه من األنصار ثم قالالليث لم ي

، وأما قول ابن عيينة عن ابن أفلح مولى أبي أيوب األنصاري" ألن من قال فيه : "مولى أفلح

 (783ابن عجالن : عن صيفي مولى أبي السائب فلم يصنع شيئا ، ولم يُقم اإلسناد ..)

 

المالح، سوريا، ط  - 781 دار  الدين عتر،  د. نور  العلل، تحقيق  ، ابن حجر،  1/382ج  1ابن رجب، شرح 

 592/ 2، 1النكت على ابن الصالح، تحقيق ربيع المدخلي، الجامعة اإلسالمية،  ط

، 1السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  النسائي،- 782

 6/49ج

 213، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص:2وأخرجه في عمل اليوم والليلة، تحقيق د. فاروق حمادة ، ط  

 261/ 16ابن عبد البر، التمهيلد ، مرجع سابق ، ج - 783
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، علن هلالل بلن ديثا من طريق الشلافعي، أنلا ماللكفي السنن الكبرى ، ح  البيهقياخرج    -2

صللى هللا عليله   –ن الحكم، أنله قلال: " أتيلت النبليأسامة ، عن عطاء بن يسار، عن عمر ب

 "ى غنما لي ، فجئتها وقد فقدت شاة..فقلت:يا رسول هللا إن لي جارية كانت ترع –وسلم 

 .ذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثيرعاوية بن الحكم ، ك: اسم الرجل مقال الشافعي   

، ، ورواه يحيلى بلن يحيلى -حمله هللا  ر  –: كذا رواه جماعة عن مالك بن أنسقال البيهقي   

 (784: عن معاوية بن الحكم .)، فقال مجوّداعن مالك 

أشرس، ثنلا حمد بن حنبل ، ثنا حوثرة بن  ، حديثا بإسناده عن أفي الكبرى  أخرج البيهقي  -3

كنت أغتسل أنا ) :، قالت ، عن عائشةام بن عروة، عن أبيه، عن هشحماد بن سلمة، عن شعبة

 ن تور من شبه، يبادرني وأبادره (م –صلى هللا عليه وسلم –ورسول هللا 

 " ، وقصر به بعضهم عن حماد ، فقال: "علن رجلل حوثرة بن أشرس  جّوده:  قال البيهقي    

 (785.)بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة هفلم يسم شعبة ، وأرسل

حمد بن عبيلد هللا ، ثنلا ابلن مصلفى، ثنلا حديثا في الكامل فقال : حدثنا م  أخرج ابن عدي  -4

: ) قلال  –صللى هللا عليله وسللم    –، علن النبلي  ، عن أنلسثور بن يزيد، عن أبان  ، عنبقية

ابن مصفى عن بقية عن إسناده غير  لم يجودوهذا الحديث   (..اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن

، عن ملن حدثله ر ابن مصفى روى عن بقية، عن ثور، ورأيت غي، عن أنسثور، عن  أبان

 (786) عن أبان

 المطلب التاسع : التجويد وعلل الحديث 

 سلوك الجادة والتجويد  -1

هو      الجادة  م سلوك  آخر  سياق  إلى  المحفوظ  السياق  علن  "العلدول  سهل  :  الحفظ  شهور 

 (787)  ، ويشترك السندان في راو أو أكثر " يسبق اللسان إليه

 

   636/ 7ب الظهار ، باب عتق المؤمنة في الظهار ، جالبيهقي ، السنن الكبرى ، كتا - 784

   1/31البيهقي ، السنن الكبرى ، ج - 785

 ، ترجمة ثور بن يزيد  2/23ابن عدي ، الكامل ، مرجع سابق ، ج - 786

لي بحث مستقل بعنوان: سلوك الجادة وأثره في علل الحديث، منشور في مجلة المنارة ، جامعة آل    - 787
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والتجويد مصطلح يستعمله النقاد حينما يذكر الراوي السند على وجهه تاما ، فلإذا أسلقط      

ر" منه راويا على سبيل الخط التلي بلين التجويلد  ، والعالقلةأ منه أو من غيره قلالوا : " قصل 

، فليظن ملن للم الراوي فيها قد سلك الجلادة فأخطلأمثلة يكون  هو أن بعض األ  وسلوك الجادة

د ، والعكس صحيحيحقق في دراسة السند   ، حيلث إن بعلض األمثللة يكلون أن الراوي قد جو 

د بمعنى أتقلن الروايلة وزاد فلي السلند ، فيعلده بعلض النقلاد ملن بلاب سللو ك الراوي قد جو 

 :ه األمثلةالجادة، أي إن الراوي قد أخطأ، وللتوضيح أسوق هذ 

 ن حماد بن سلمة علن ثماملة بلن أنلس، علن أنلس، أن النبليروى جماعة من الرواة ع   -1 

 (ر من البول: ) استنلزهوا من البول فإن عامة عذاب القبقال صلى هللا عليه وسلم

،  قلال أبلو مرسلال ، عن النبي صلى هللا عليه وسللم رواه أبو سلمة، عن حماد، عن ثمامة   

أن   (، وهلذا يعنلي788)"المحفوظ عن حماد، عن ثمامة، عن أنس،  وقص ر أبو سلمة"  :زرعة

ده   غير أبي سلمة جو 

ويعني أبا زرعة أن أبا سلمة أسقط ذكر أنس من السلند عللى سلبيل الخطلأ ألن المحفلوظ     

 –صللى هللا عليله وسللم    –رواه الجماعة عن حماد ، علن ثماملة، علن أنلس علن النبليكما  

أن الناظر ألول وهلة قد يظن أن ذكر أنس في السند هو سللوك للجلادة ، وذللك متصال ، مع  

 أن ثمامة معروف ومشهور بالرواية عن أبيه أنس . 

ى هللا صلل –ماد بن سلمة عن عبيد هللا بن عمر، عن القاسم بن محمد، علن النبليروى ح  -2

 مكتوم (  ، ولكن يؤذن ابن أمأنه قال : )ال يغرن كم أذان بالل  -عليه وسلم 

هللا بن عمر، عن ، عن عبيد و حاتم: حدثنا الحميدي،  قال: حدثنا فُضيل بن عياض قال أب     

ر حملاد   -صلى هللا عليه وسللم –عائشة، عن النبي، عن القاسم بن محمد    وجـّوده غيـرهقصل 

(789  ) 

أسقط ذكر عائشة من السند، ورواية القاسم عن عائشة سند مشلهور   نلحظ أن حمادا  قلت:    

معروف ُرويت به أحاديث كثيرة بعضها مرفوع وبعضها موقوف ، فعنلدما جلاء سلند بلذكر 

عائشة وسند آخر بدون ذكرها ، وجائز أن يظن بعض من غلاب عنله معرفلة المحفلوظ ملن 

ر علن الرواية أن ذكر عائشة هو سلوك للجادة، نب له أبو حا تم أن الصلواب هلو ذكرهلا، وعبل 

 

   1/26، ج   1985ابن أبي حاتم ، علل الحديث ، دار المعرفة ، بيروت ، - 788

 1/114ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج - 789
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" لبيان أن هلذا هلو السلند المحفلوظ وأن الروايلة المرسللة خطلأ ،   وجّوده غيرهذلك بكلمة"  

وأرى هنا أن أبا حاتم اعتمد على أن فضيل بن عيلاض أحفلظ وأتقلن ملن حملاد بلن سللمة ، 

دم النشلاط أو وحماد أيضا معروف بكثرة إرساله ، إضافة إلى أن بعض الرواة قلد يُرسلل لعل

 ألي سبب آخر من أسباب اإلرسال ، فال يعارض ذلك المحفوظ من الروايات المتصلة .

ه وسللم صلى هللا علي  -،  عن عبد هللا بن مسعود، عن النبيروى األعمش ، عن أبي وائل-3

   ال يتناجى اثنان دون الثالث (: ) أنه قال-

 بن مسعود موقوفا  اي وائل، عن ، عن عاصم بن بهدلة، عن أبرواه جرير بن حازم   

 -يعني أن األعمش جوده -(790): جميعا صحيحين، ولكن عاصم قص ر بهقال أبو حاتم   

قلت: هنا أيضا قد يُظن أن رواية األعمش فيها سلوك للجادة لما فيها من رفلع الموقلوف،     

لكن بالنظر إلى كون األعمش وجرير بن حازم حافظين ، وال يوجد ما يدل على خطئهما فإن 

ح الروايتين ، بمعنى أن كال الراويين روى كما سمع من شيخه ، أبو وائل حفظ  أبا حاتم صح 

، وعاصم قص ر فوقفه ، فالتقصير يُطلق على من لم يصل لعدم حفظه أو شلكه فرفع الحديث  

أو هيبته وما شابه ذلك من دواعي اإلرسال ، وهنا نجد دقة الناقد حيث مي ز بين ما هو سلوك 

للجادة في رفع الموقوف ، وبين ما هو تجويد وهو اإلتيان بالسلند عللى وجهله متصلال غيلر 

 المتصلة التي قص ر فيها الراوي .  مكترث بالرواية األخرى غير

 التجويد واالضطراب  -2

ن صلالح ، قلال: حلدثني : حلدثني عبلد هللا بلقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب، قلال     

علن عبلد هللا بلن نلافع بلن   ،الليث، قال: حدثني عبد رب ه بن سعيد، عن عمران بن أبلي أنلس

صللى هللا عليله   –، علن رسلول هللا عبلاس  العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضلل بلن

: " الصالة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتلين ، وتضلرع وتخشلع وتمسلكن ثلم قال–وسلم  

 تقنع يديك .." 

لم يجود إسناد هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إال الليث ، ورواه شعبة ،     

 ( 791عن عبد ربه بن سعيد فاضطرب في إسناده .)

 

 2/273ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج - 790

 9/287الطبراني ، المعجم األوسط ،   - 791
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 التجويد والشذوذ : -3

دة صحيحة  كم ناقد على رواية معينة بالشذوذ فقد يح       ، وتكون عند آخر مجو 

، عن ُهشيم، أخبرنا منصور، عن الحسنأخرج البغوي وابن قانع وابن مندة : من طريق       

، فمر  في بعض أسفاره  –صلى هللا عليه  وسلم  –كنا مع النبي)دة التميمي، قال: جون بن قتا

 .. اشربوا فإن دبا  الميتة طهور( بعض أصحابه بسقاء معلقة فيها ماء .. إلى  قوله

 .جون بن قتادة، وليست لجون صحبة : هكذا حد ث ُهشيم لم يجاوز بهقال البغوي   

 وقال ابن مندة : وهم فيه هشيم ، وليست لجون صحبة وال رواية         

اسم الصحابي فقص ر به ، وأن غيلره وهلو قتلادة قلد أتلى   وقد بين العلماء أن هشيما أسقط   

لحسن عن جون ، علن سللمة بلن بالسند على الصواب ، فقال ابن مندة : وقد رواه قتادة عن ا

 .المحبق

وقال أبو نعيم : قد رواه زكريا بن يحيى بن زحمويه ، عن هشيم ، فذكر سلمة بن المحب ق    

 زحمويه . جّودهوقال :  ،اإلسناد، ثم ساقه من طريقه كذلكفي 

 قلت: يعني أن زحمويه أتقن الرواية وحفظها ، فتبين أن الواهم فيه غير هشيم     

، وأن روايلة زحمويله ي بأن كالم ابن مندة صواب، وأن الَوَهم فيه من ُهشليموتعقبه المز    

 شاذة 

لصلواب ملرارا ، وعللى ا: ويُحتمل أن يكون ُهشليم حلد ث بله عللى اللَوَهم  قال ابن حجر    

 (792)مرة

وكل هذا يدلنا على حقيقة مراعاة النقاد لكل رواية بظروفها وقرائنها للحكم عليها بما يليق     

ثقة إذا لم يكن ما يدل بها دون أن يكون هناك قانون مطرد، فالحكم بالتجويد أخذ بمبدأ زيادة ال

ذا القول بالشلذوذ، وقلد يختلفلون فلي بخطأ الثقة، وكوالقول بسلوك الجادة حكم    ،على خطئها

 .اهم عن السنة النبوية خير الجزاء، رحمهم هللا ، وجزالحكم، ولكل مجتهد نصيب 

 التجويد والتقصير : -4

، " ، وهم يطلقونها مقابل التجويلد ملة عند النقاد كلمة : " التقصيرمن المصطلحات المستع    

متنهلا، وأحيانلا غيلر المتقنلة فلي سلندها أو فيفهم من كالمهم أن التقصير هو وصف للرواية 

 

 1/556يز الصحابة ، مرجع سابق ، جابن حجر العسقالني ، اإلصابة في تمي - 792
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فلي سلياق بيلان ذكلر خطلأ فلي دون استعمالها مقابل كلملة التجويلد ، لكلن    يطلقون التقصير

 .الرواية

ومعرفة الموضع التي اسلتعمل فيهلا النقلاد كلملة التقصلير تسللط الضلوء عللى مصلطلح     

 ، وهذه  أمثلة  توضح ذلك : روف استعماله وعالقته بعلم العللالتجويد ، ويؤكد  ظ

، عن أبلي بكلر ت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن قتادة: سأل  قال ابن أبي حاتم  -1 

إن هللا  ):  قلال  –صللى هللا عليله وسللم    عمير بن سعيد ، أن النبليبن أنس ، عن محمود بن  

 ئة ألف من أمتي أن يدخلون الجنة (وعدني في ثالثما

، عن قتادة ، عن النضلر بلن أنلسه ، قال أبي: روى هذا الحديث معاذ بن هشام ، عن أبي    

 عن أبي بكر بن عمير عن أبيه .

يكون كنية النضلر بلن أنلس : أبلو بكلر ، ويُحتملل وهشام الدستوائي أحفظ ، ويُحتمل أن      

، فقصر سعيد بن ، وعمير بن سعيد له صحبة  بو بكرأيضا أن يكون محمود بن عمير كنيته: أ

 (793بشير ، ولم يقل عن أبيه .)

ةعن محمد بن عقبة الشيباني ، ثنا ابن ا  أسند البيهقي-2 ، لمبارك ، عن األوزاعي ، علن قُلر 

–صلى هللا عليه وسلم  –لمة، عن أبي هريرة ، قال:قال رسول هللا عن الزهري ، عن أبي س

 " حذف السالم سنلة "

، مرفوعلا ، ، ومبشر بن إسماعيل الحلبي، عن األوزاعلي: هكذا رواه الفريابيقال البيهقي   

 ، فوقفه ، وكأنه تقصير من بعض الرواة ، عن ابن المبارك، عن األوزاعيورواه عبدان

 (794ثم ساق البيهقي سنده موقوفا على أبي هريرة )    

، لفريلابيتعقب ابن التركماني كالم البيهقي بقوله : أخرجه أبو داود مرفوعا ملن حلديث ا    

: إن الفريابي لما رجع ملن مكلة تلرك بن القطان أن أبا داود قال بأثره، وذكر اعن األوزاعي

ونس : نهاني ابلن المبلارك ه ، فقال عيسى بن يرفعه ، وقال : نهاني أحمد بن حنبل عن رفع

 ، وأنه ليس بتقصير من بعض الرواة كما زعم البيهقي عن رفعه، فهذا يقتضي ترجيح الوقف

 

   223/ 2ابن أبي حاتم ، علل الحديث / مرجع سابق ، ج - 793

   2/180البيهقي ، السنن الكبرى ، مرجع سابق ، ج - 794
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بي بكر، عن عبد الملك بن : وأخرج مسلم حديث الثوري ، عن محمد بن أ  قال الدارقطني  -3

 " إن شئتِّ سب عُت لكأبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة متصال: "

ياث عن عبد الواحد بن أيمن وحديث حفص     عن أبي بكر ،عن أم سلمة، متصال ، بن غِّ

، عن  حميد، عن عبد الملك بن أبي بكروقد أرسله عبد هللا بن أبي بكر ، وعبد الرحمن بن      

 (795أبي بكر مرسال )

ن مسللما ، أل، من استدراكه هذا على مسللم فاسلد قال النووي: وهذا الذي ذكره الدارقطني    

قللد بللين اخللتالف الللرواة فللي وصللله إرسللاله ، ومذهبلله ومللذهب الفقهللاء  –رحملله هللا  –

وجلب واألصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا ُروي متصال ومرسال ُحكم باالتصلال و

 (796)ير، فال يصح استدراك الدارقطني، وهي مقبولة عند الجماهالعمل به، ألنها  زيادة ثقة

أما أبو مسعود الدمشقي فبعد أن ذكر كالم الدارقطني بي ن أن اإلمام مسلم أخرج الروايات     

أيضلا عبلد هللا بلن داود علن عبلد   وقـد جـّودهعلى اختالفها المسندة والمرسلة ، ثلم قلال : "  

فلال يللزم بله   -يعنلي مسللما  –ثقات وقص ر به ثقات ، وبي نله    جّودهالواحد بن أيمن ، .. وإذا  

 ( 797ب في ذلك)عي

بن  ، فقال:  ي نفسه أن الرواية المتصلة صحيحة: وقد نص الدارقطنقلت    الواحد  رواه عبد 

ِّ َصلَّى هللا َعلَيه وَسلم،  أيمن،   عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة متصال، عنِّ النَّبي 

 (798) وحديث عبد الواحد بن أيمن صحيح. وحديث الثوري، عن محمد بن أبي بكر صحيح

ولهذا قال الشيخ مقبل بن هادي : فالظاهر أن أبا بكر بلن عبلد اللرحمن كلان يرويله تلارة    

 متصال وتارة مرسال ، كما قال أبو مسعود والدارقطني في العلل . 

 (799)ثميلة وقص ر به، والصحيح متصل : رواه أبوُسئل أبو زرعة عن حديث فقال -4

 

 249، ص: 1الدارقطني، اإللزامات  والتتبع ، تحقيق مقبل بن هادي ، ط 795

 10/42النووي، شرح صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج - 796

 250عود الدمشقي، نقال عن هامش اإللزامات، تحقيق الشيخ مقبل الوادعي، ص:أبو مس -797

 15/217علل الدارقطني:  - 798

 2/22ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج- 799
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عن  اسحق بن عبلد هللا ،  بن زيد   ، عن علىسلمةسئل أبو حاتم عن حديث رواه حماد بن    -5

اشترى ُحللة يمانيلة ببضلع وعشلرين دينلارا ،   -صلى هللا عليه وسلم  –بن الحارث، أن النبي

  -صلى هللا عليه وسلم رواه همام عن قتادة عن علي بن زيد أن النبي

 (800فقال: قص ر همام ، وزاد حماد ، وهي زيادة صحيحة)    

 (801عن حديث فقال: ورواه األوزاعي وقص ر به ولم يجوده ) وُسئل أبو حاتم -6

د أخلو حملاد بلن زيلد، وابلن : سألت أبي عن حديث رواه سلعيد بلن زيلقال ابن أبي حاتم  -7

صللى هللا عليله  –، قال : كان رسلول هللا أيوب ، عن عمرو بن سعيد ، عن أنس، عن  ُعلي ة

 ، وكان يسترضع  إبراهيم " أرحم بالصغير  -وسلم

  -صللى هللا عليله وسللم –، عن النبلي حماد بن زيد ، عن أيوب، عن أنس  : رواهقال أبي    

 ( 802والصحيح عن عمر بن سعيد ، وحماد  بن زيد قص ر بله .)

، علن عمرو بن دينلار حماد بن زيد ، عن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه  -8

ولم يلدع وارثلا ، إال   -صلى هللا عليه وسلم  –عوسجة ، أن رجال توفي على عهد رسول هللا  

 مولى هو أعتقه ..

 -رواه ابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي ، عن عوسجة ، علن ابلن عبلاس ، علن النبلي    

، محفوظ ، قص ر حملاد بلن ، قال أبو حاتم : اللذان يقوالن ابن عباس     -صلى هللا عليه وسلم

 (803زيد )

 

 إطالق التقصير مقابل التجويد ، مع تصحيح الوجهين 

: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة علن قتلادة ، علن حذيفلة قال ابن أبي حاتم  -1    

في صالة الكسوف، وقد رواه سعيد وعمران قاال: عن قتادة ، عن أبي حسلان، علن مخلارق 

 

 1/482ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج - 800

 1/299ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ح - 801

 258/   2ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج - 802

   2/52ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج - 803
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ر بله للم بن أحمد، عن حذيفة.  قلت ألبي: أيهما أصح ؟  قال : جميعا صلحيحين ، حملاد قصل 

 (804يضبط ، وسعيد وعمران ضبطا )

قلت : ومعنى هذا أن قتادة كان يصله تارة ويرسله تارة ، لهذا قال: "جميعا صحيحان " ،      

 وحماد لم يضبط كونه روى الوجه المرسل ، وال يعني هذا أنه أخطأ ، ألنه روى ما سمع .

، علن قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عبيد هللا بن عملر  -2

 قلال :" ال يغلرن كم أذان بلالل ، ولكلن –صللى هللا عليله وسللم    –محمد، عن النبيالقاسم بن  

نا الحميدي ، حدثنا فضيل بن عياض، عن عبيد هللا بلن : حدثيؤذن ابن أم مكتوم ."  فقال أبي

صلحيحين ،   .. ،  جميعلا  -صلى هللا عليله وسللم  –، عن عائشة ، عن النبيعن القاسم،  عمر

ده غيره   .قص ر حماد وجو 

: يعني أن الحديث محفوظ من الوجهين، بمعنى أن كال من حماد وفضيل بلن عيلاض قلت     

قد روى الحديث حسب ما سمع من عبيلد هللا ، اللذي رواه علن القاسلم ملرة موصلوال وملرة 

مرسال ، ويُحكم هنا للوصل ويُعد  تجويدا ، ألن تقصير الراوي في أداء الحديث عللى وجهله 

 لة  إذا ثبت الوصل من طريق األثبات .ال يؤثر وال يُعد  ع

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة ، عن واصل مولى ابن عيينة ، عن بشلار بلن   -3

" الصلوم جنلة   -صللى هللا عليله وسللم    -  أبي عبيدة بن الجراح ، عن النبيأبي سيف ، عن  

 مالم يخرقها "

عن بشار بن  ،زم، عن واصلبن حا حدثنا إبراهيم بن أبي سويد ،عن جرير  قال أبو حاتم:   

، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن غضيف، عن أبي عبيدة بلن الجلراح، علن النبلي  أبي سيف

 صلى هللا عليه وسلم

ده :قلت ألبي     (805)أيهما أصح ؟ قال : جميعا صحيحين، حماد قصر به، وجرير جو 

، هللا بن موسى وغيره ، عن األعمش قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه عبيد   -4

)ال يتنلاجى اثنلان دون  –صللى هللا عليله وسللم –عن أبي وائل ، عن عبلد هللا ، علن النبلي  

 الثالث(

 

   1/116ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 804

 1/237ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج- 805
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.  أيهملا ن أبي وائل، عن عبد هللا موقوفلا، عورواه جرير بن حازم، عن عاصم بن بهدلة    

 اصح ؟ 

 (  806: جميعا صحيحين ، ولكن عاصم قص ر به .)قال    

، اه يزيلد بلن زريلع ، وخاللد الواسلطيسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة علن حلديث رو  -5

كلهم: عن حميد، عن أنس، ، فقالوا يحيى بن أيوب ، وأبو بكر بن عياشزهير بن معاوية ، و

رجلال قلد جهلد حتلى صلار مثلل الفلرخ ملن شلدة  –صلى هللا عليه وسللم  -عاد النبي)  قال :

 المرض ..(

الصحيح عن حميد عن ثابت ،عن أنلس. قللت: ملن روى هكلذا ؟ فقلاال: خاللد بلن   فقاال :    

الحارث واألنصاري وغيرهما. قلت: فهؤالء أخطأوا ؟ قاال :ال، ولكن قص روا ، وكان حميلد 

 (807كثيرا ما يُرسل )

لحلديث قلت : يستفاد من كالم أبي حاتم وأبي زرعة أن التقصير يُطلق عند عدم روايلة ا     

على وجهه بسبب عدم نشاط مصدر الرواية لإلتيان به تاما في سنده أو متنله ، فلأطلق النقلاد 

على ذلك تقصيرا، ونسبوا التقصير إلى من روى علن المصلدر تجلاوزا ، وهلذا ال ينفلي أن 

التقصير يُطلق على من يخطئ في اإلتيان بالسند على وجهه ، بل هو أولى بذلك كما تقدم في 

 السابقة . األمثلة

 المطلب العاشر : الحاالت التي خرجت عن القاعدة 

من دراسة هذا الموضوع وجدت أن األمثلة عموما تصب في اتجلاه أن التجويلد هلو حكلم    

مخالفة هذه ، لكن وجدت بعض األمثلة ظاهرها راجحة التامة المتقنة عند الناقد على الرواية ال

على  الزيادة في السند دون نظر إلى كونهلا راجحلة   النقاد التجويد   القاعدة حيث أطلق بعض 

 أم ال ، أسوقها هنا مع  توجيهها بما يُزيل اللبس من وجهة نظري :

 أوال ما جاء من أمثلة فيها رفع الموقوف :

 

 2/273ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج - 806

 2/193ابن أبي حاتم ، المرجع السابق ، ج- 807
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من طريق محمد بن سليمان األصفهاني ، عن أبلي سلنان ، علن عبلد هللا   أخرج أبو نعيم -1

 : -صلى هللا عليه وسلم  –قال : قال رسول هللا بن أبي الهذيل ، عن أبي هريرة ، 

  م لفحة لم تترك لحما على عظم ..(إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنف فلفحته )  

د إال عن محمد بن  ثم قال     ، ورواه ابن عيينلة -أي عن أبي سنان    -سليمان عنه ،  : لم يَُجوَّ

 (  808.)ى ابن أبي الهذيلوجرير فوقفاه عل

: واضح من كالم أبي نعيم أنه يقصد أن محمد بن سليمان خالف فرفع الحديث ، فكان قلت     

، وقد فهمنا أن هذا ملراده ملن معنى إظهاره بمظهر الصحيح المتصلرفعه  تجويدا للحديث ب

 سياق كالمه .

ه صللى هللا عليل  ، " أن النبلي، علن أبيلهعن الزهري، عن سالم  حديث مالك  ذكر الخليلي  -2

 "  ا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذ  –وسلم

، ، وقد صح أيضا عن مالك ، عن نافع: وهذا صحيح متفق عليه من حديث الزهري  ثم قال    

.. ثلم سلاق بسلنده  -وهلو صلالح  -، وقد أخطأ فيه رزق بن موسى(809عن ابن عمر، قوله )

 -، علن النبلي، عن ابن عملرسى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك، عن نافعإلى رزق بن مو

دا -صلى هللا عليه وسلم  (  810)ه داود بن عبد هللا عن مالك مثله، وتابعه على خطئبه مجو 

ته مرفوعا ملع صح: يقصد الخليلي بالتجويد هنا الرفع حيث إنه برفعه للحديث أوهم قلت      

، فهنا أطلق  الخليلي التجويد على الزيادة في الرواية دون نظلر إللى   أن الصواب هو الوقف

 صحتها ، وقد فهمنا هذا من سياق كالمه .

وهلو خلارج علن اسلتعمال   نادر جلدا ،  -الزيادة المحكوم بخطئها  -وهذا االستعمال للتجويد    

، إذا المتعارف عليه عدم اطالقله إال فلي حلال لحوهو من التوسع في استعمال المصط  النقاد،

 .الراجح من الزيادات 

 ثانيا : ما جاء من أمثلة فيها وصل المنقطع والمرسل 

المللك بلن ُعميلر ، علن زر بلن أخرج الطبراني ، من طريق يزيد بن معاوية ، ثنلا عبلد   -1

: أي األعمال أفضلل –صلى هللا عليه وسلم    –، أن ابن مسعود قال : سألت رسول هللا  ُحبيش
 

 5/93أبو نعيم ، حلية األولياء ، ج - 808

 1/75موطأ مالك ، ج - 809

 1/203الخليلي ، اإلرشاد ، مرجع سابق ، ج - 810
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: " الجهلاد لدين " قلت : ثم أي ؟ قلال؟ قال : "الصالة لوقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : " برُّ الوا

 في  سبيل هللا .. " 

ده يزيد بن معاوية ، ولم يجوده حماد بن سلمة . :قال الطبراني      جو 

بلن سللمة ، علن عبلد   ثم ساقه الطبراني بإسناده من طريق حجاج بن المنهال ، ثنا حملاد     

 …؟قللت يلا رسلول هللا أي العملل أفضلل  : "الملك بن عمير، عن عبد هللا بن مسلعود ، قلال

 (811)الحديث 

يقصد الطبراني أن حماد بن سلمة أسقط الواسطة وهو زر بن حبيش، وبدونه يكلون   قلت:   

دة راو ، فهلذا تجويلد للسلند بزيلاكره يزيد وبلذلك يكلون السلند متصلالمنقطعا ، بينما ذ السند  

، إنملا ذكلر ني أنه يرجح المتصل، لكن ال يظهر من كالم الطبرايصح به الحديث في الظاهر

 االتصال وفُهم هذا من سياق كالمهالخالف واستعمل التجويد بمعنى 

علن   يب لد بلن المسلل، علن سعيلريلن الزهل، عأخرج ابن عدي من طريق عمر التنوخي  -2

، فليم هللا، قال: قلت يا رسول مان بن عفان، عن أبي بكر الصديق، عن عثد هللا بن عمرولعب

، : شلهادة أن ال إلله إال هللا الكلمة التلي أردت عملي عليهلا فلأبىنجاة هذه األمة ؟ قال :" في  

 وإني رسول هللا .. " 

د إسناده عن الزهري غير عملر بلن سلعيد هلذا ، وأتلى فلي ثم قال : وهذا الحديث لم يجو     

، وغيلره يرويله عض بعضهم عن ب  –صلى هللا عليه وسلم    –إسناده ثالثة من أصحاب النبي  

 (812عن الزهري ، ويُسقط منه بعضهم )

قلت : فهنا ابن عدي استعمل  التجويد للسند الذي فيه زيادة راو مقابلل السلند اآلخلر اللذي    

سقط منه راو ، ففُهم من كالم ابن عدي وسياقه أنه أطللق التجويلد عللى مجلرد الزيلادة دون 

 نظر إلى ترجيحها .

نله ري ، أحاديثله ع: "يلروي علن الزهلأول ترجمة عملر التنلوخي وقد قال ابن عدي في    

( فإذا كان هذا حاله وقد تفرد بتجويده علن الزهلري، فلإن هلذا التجويلد 813ليست بمستقيمة")

 غير مقبول.

 

 29/  10، ج   1الطبراني ، المعجم الكبير ، تحقيق حمدي السلفي ، ط - 811

ج  ابن  - 812  ، سابق  مرجع   ، الكامل  ط62/  5عدي،  غزاوي،  يحيى  تحقيق  الفكر،  ، 3)دار  الذهبي   ،  )

 4/309، ابن حجر ، اللسان  6131،ترجمة: 240/ 5الميزان ، ج
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أخرج الخليلي من طريق عبد الكريم بن روح، عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن بكر   -3

 ) –صلى هللا عليه وسللم   المزني ، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، أن النبيبن عبد هللا  

 م توضأ ومسح على خفيه .. (أتى ُسباطة قوم ، فبال قائما ، ث

، رواه عن سليمان التيمي جماعة ، غريب من حلديث قال الخليلي: حديث صحيح مشهور    

واه عنله علن ، واختُلف على سليمان ، منهم من رنه، لم يروه عنه غير عبد الكريمالثوري ع

ده ، ومنهم من بكر مرسال عن المغيرة  (814)فرواه عن ابن المغيرة عنهجو 

دهومنهم من ج، أن قوله : "قلت: واضح من كالم الخليلي     ، " أي وصله بذكر ابن المغيرةو 

، وهلذا ذي انفرد بوصله ملن الوجله الملذكورويشير الخليلي بذلك إلى عبد الكريم بن روح ال

 يفيد أن الخليلي أطلق التجويد على مجرد الوصل  

صلفى ، ثنلا بقيلة ، : حدثنا محمد بن عبيد هللا بن فضيل ، ثنلا ابلن مقال  أخرج  ابن عدي  -4

قلال: " اإلملام  –صللى هللا عليله وسللم  –، عن النبلي  عن ثور بن يزيد، عن أبان، عن أنس

 ة واغفر للمؤذنين " : اللهم اهدِّ األئم، والمؤذن مؤتمن، قالضامن

د إسناده   قال ابن عدي    غير ابن مصفى، علن بقيلة، علن ثلور، علن : وهذا الحديث لم يجو 

 (815)ن بقية عن ثور، عمن حدثه عن أنس  ورأيت غير ابن مصفى روى عأبان، عن أنس

ى ذللك قلت      ، تجويلدا: نلحظ أن ابن عدي أثبت أن ابن مصفى انفرد بوصل الحلديث وسلم 

 كالمه يفهم منه أنه يرجح الرواية األخرىوسياق 

وهذه األمثلة القليلة ال تخرق القاعدة المستفادة من األمثلة الكثيرة الماضية التي تدل عللى     

أن التجويد وصف للرواية الراجحة التامة المحفوظة، ويُحمل األمر هنا عللى أن التجويلد قلد 

على مجرد الوصلل والزيلادة سلواء   –وهم ابن عدي والخليلي وأبو نعيم    -يطلقه بعض النقاد 

ويُفهلم تلرجيحهم ملن سلياق   ،وهو توسع في استعمال المصطلح  ك راجحا أم مرجوحاكان ذل

 .  الكالم

 المطلب الحادي عشر: تجويـد المتن

 

 62/  5الكامل، ابن عدي،   - 813

 197، رقم :  713/ 2الخليلي، اإلرشاد في معرفة علماء البالد،  مرجع سابق ، ج - 814

 2/104ج ابن عدي، الكامل ،  - 815
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ت قلد تكلون  كما أن األسانيد يأتي بينها اختالفات كذلك متون األحاديلث ، وهلذه االختالفلا   

 توضيح مجمل ونحو ذلك،  ، أوطلق، أو تقييد ممن جهة زيادة في النص، أو تغيير في السياق

، أو السلياق يلادة الصلحيحة ، أو السلياق الملتقنويستعمل النقاد كلمة التجويد للتعبير علن الز

،  وهلذا ها للروايلة ذات الزيلادة المرجوحلةالذي فيله فائلدة ، وفلي بعلض الحلاالت اسلتعملو

وعليهم للدقائق ، ومقارنتهم بين نصوص األحاديلث ويؤكد اهتمام النقاد بمسألة المتنالمبحث  

العللة ، وأنهم تنبهوا إللى أن لفاظ وأثرها في استنباط األحكامالمعاني الناتجة عن اختالفات األ

 :ئدة أذكر أقوال النقاد حسب اآلتي، ولتمام الفاكما تصيب السند تصيب المتن

 التجويد في فصل المدرج عن المتن المحفوظ  -1

 التجويد في إتمام السياق   -2

 التجويد في التمييز بين ألفاظ الرواة وفصل بعضها عن بعض  -3

 التجويد في صحة السياق   -4

 التجويد للرواية المرجوحة    -  5

 أوال : التجويد في فصل المدرج عن المتن المحفوظ  

زهري، كم والبيهقي من طريق زياد بن سعد، عن الأخرج  ابن حبان والدارقطني والحا  -1  

صلى هللا عليله وسللم: "ال يُغللق اللرهن  –، عن النبي ، عن أبي هريرةعن سعيد بن المسي ِّب 

 " رمهمن راهنه، له ُغنمه وعليه غُ 

 (816)اسحق بن راشد عن الزهري به مثلهورواه ابن ماجه من طريق    

داود، وابن د الزبيدي، وسليمان بن أبي  ، ومحمد بن الوليوأخرجه الحاكم من طريق معمر   

 .الزهري، به مثله ، كلهم عنأبي ذئب 

الزهلري، رووه علن  س وابن أبي ذئلب وذكر الحافظ ابن حجر أن األوزاعي ومعمر ويون   

 عن سعيد بن المسيب مرسال.

 (817)ر والدارقطني وابن القطان إرسالهوصحح أبو داود والبزا   

 

ج- 816 بيروت،  المعرفة،  دار  المستدرك،  عبد 2/51الحاكم،  محمد  تحقيق  الظمئان،  )موارد  حبان،  ابن   ،

 2441، رقم 2/816( سنن ابن ماجه: كتاب الرهون، 274الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، ط بدون، ص: 

 3/36ابن حجر، التلخيص الحبير ، ج - 817
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"ال -لمصللى هللا عليله وسل –، علن النبليورواه مالك عن ابن شهاب الزهري، عن سلعيد     

 ، دون الزيادة المذكورة " مرساليَغلق الرهن من صاحبه

ا اللفلظ " ، وبي ن أن هلذ  فجّودهروى ابن وهب هذا الحديث  : وقد قال الحافظ ابن عبد البر    

: سمعت مالكا ويونس  ثم ساق بإسناده إلى ابن وهب قال  ،له غنمه وعليه غرمه" ليس مرفوعا

صللى هللا –، أن رسلول هللا  وابن أي ذئب يحدثون عن ابن شهاب، عن ابن المسليب   بن يزيد 

يب يقلول: : وكان ابن المسل، وقال يونس: قال ابن شهاب هن"ال يَغلق  الرقال: "  –عليه وسلم

 (818)َهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه"الر"

قول سلعيد بلن المسليب، وهللا : فتبين برواية ابن وهب عن يونس بن يزيد أن هذا من الق    

 .ومعمر من أثبت الناس في ابن شهاب ، عمرا قد ذكره عن ابن شهاب مرفوعا  إال أن مأعلم

دهقلت: نلحظ أن اب     " على رواية ابلن وهلب ، ويعنلي بلذلك ن عبد البر قد أطلق كلمة "جو 

ملن الحلديث مملا هلو ملن ية وأتى بها على وجهها حيث مي ز ما هو مرفوع أنه قد أتقن الروا

لملة التجويلد أن ، فهذا يدل أنه ليس ملن شلرط إطلالق كقول الراوي، مع أن المرفوع مرسل

بلن وهلب هلي نسلبة ، بل المقصود إتقان الرواية والزيادة التي أتلى بهلا ايكون السند متصال

 لم صلى هللا عليه وس –بعض الحديث للنبي

مبارك، أخبرنا يونس، علن ، أخبرنا عبد هللا بن الروى الخطيب بسنده عن بشر بن محمد   -3

صلى هللا عليه  -قال أبو هريرة  قال رسول هللا  عيد بن المسيب، يقول: سمعت سالزهري، قال

ألحببلت ر أملي ، والذي نفسي بيده لوال الجهاد في سبيل هللا وبل: )للعبد المملوك أجران-وسلم

 أن أموت وأنا مملوك(

 إنملا هلو " للعبلد الممللوك الصلالح  –صللى هللا عليله وسللم  –قال الخطيب : وقول النبي    

 حبان بن موسلى  مجّودا، رواه مبينا  د ذلك إنما هو من كالم أبي هريرة، وما بعأجران " فقط

  ، عن يونس بن يزيد ذلك رواه عبد هللا بن وهب المصري، وكعن ابن المبارك

، قلال: عبد هللا، حدثنا يونس، عن الزهلري، حدثنا رواية حبان بن موسىم ساق الخطيب  ث   

، واللذي :" للملوك الصلالح أجلران"-صلى هللا عليه وسلم  -ل رسول هللاسمعت سعيدا يقول:قا

 

 427/  6، ج 1967ق مصطفي العلوي، ومحمد البكري، المغرب، ابن عبد البر، التمهيد ، تحقي   - 818
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ملي، ألحببلت أن أملوت وأنلا ، وبلر أة بيده لوال الجهاد في سلبيل هللا، والحلجنفس أبي هرير

 ( 819")مملوك

 ثانيـا : إطالق التجويـد على السياق التام :

ك فلي بعلض ألفلاظ الروايلة ، أو أن اللراوي يشلتي بعض الروايات مختصرة غير تامةتأ    

، حيث إن فائلدة الروايلة تكلون يث تاما دون شك فقد أتقن الرواية، فمن روى الحد ونحو ذلك

فالذي ساقه تاما يقول عنه النقلاد: ،  لى وجهه دون اختصار أو حذف أو شكبرواية الحديث ع

ده" ألنه أتقن الرواية  -، وهذه أمثلة على ذلك : ال سهوا، ولم يُهمل منها شيئا ال عمدا و"جو 

صللى هللا عليله -سلول هللا ر، قلال: قلال لك في الموطأ عن نلافع علن ابلن عملرماأخرج    -1

 : -وسلم

ركا له في عبد فكلان لله ملال يبللغ  ) م عليله قيملة العلدل، فلأُعطي ثملن العبلمن أعتق شِّ ِّ د قلو 

  (820)(تق منه ما عتق، وإال فقد عشركاءه حصصهم، وُعتق عليه العبد 

، وبان فيه فضلل حديثه هذا عن نافع وأتقنه  -رحمه هللا  -مالك  جّودوقد    :قال ابن عبد البر      

يُقمله، وشلك فيله ، أما أيوب فلم  كثير من معانيه عبيد هللا بن عمرحفظه وفهمه، وتابعه على  

 (   821في كثير.)

، من ذلك ، وأبان ما فيها من نقص أو شكثم ذكر ابن عبد البر  الروايات األخرى عن نافع    

ا  من أعتق نصيبا  أو قال شقيصا  أو قلال شلركوب عن نافع  عن ابن عمر مرفوعا: )أيرواية  

د ُعتلق منله ملا ، وإال فقليلقما يبلغ ثمنله بقيملة علدل فهلو عت، له في عبد، فكان له من المال

ربما لم يقله، فال أدري أهلو فلي الحلديث أم : وربما قال نافع هذا الحديث وقال أيوب    (ُعتق.

 .ال

مالك الرواية وساقها تاملة : وعند المقارنة بين روايتي مالك وأيوب نرى كيف أتقن  قلت     

ده ،  دون شك اية ابن ولهذا فقد أخرج مسلم رو، فهذا ما عناه ابن عبد البر بكون مالك قد جو 

دة ، ثم ، باب من أعتق شركا له في عبد عمر هذه في كتاب األيمان ، وقد م رواية مالك المجو 

، ثم ذكلر الروايلات األخلرى ملن طريلق أيلوب ة عبيد هللا بن عمر القريبة منهاأتبعها برواي

: بهذا ، ثم قالن عمرويحيى بن سعيد وغيرهم ، عن نافع، عن اب  وأسامة بن زيد وابن علية

 

 1/165الخطيب البغدادي ، المرجع  السابق ، ج - 819
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إال فلي حلديث " ، منله ملا عتلق: " إن لم يكن له مال، فقلد عتلق  الحديث، وليس في حديثهم

: ال ندري أهو في الحديث ذكرا هذا الحرف في الحديث وقاال  ، فإنهماأيوب ويحيى بن سعيد 

 ( 822أو قاله نافع من قبله .)

عمر في كتاب العتق ، باب إذا أعتلق عبلدا ، فإنه أخرج حديث نافع عن ابن وكذا البخاري   

األخرى، عن  ، ثم أتبعها برواية عبيد هللا ، ثم ذكر الروايات اية مالك، وقد م رو(823بين اثنين)

، وبهلذا يتفلق الشليخان ملع كر بقية الطرق وبي ن أنهلا مختصلرة، ثم ذ أيوب وموسى بن عقبة

دة ملن  خلالل تقلديمها والتنويله بهلا ، وتلأخير الحافظ ابن عبد البر في نظرتهم للرواية المجو 

 الروايات األخرى والتنبيه على ما فيها .

، عن عمرو برني عامر بن عبد هللا بن الزبير: أخقال عن ابن جريج ،  أخرج اإلمام أحمد  -2

 صلل ى وأماملة  –صلى هللا عليه وسللم    –لُزرقي، أنه سمع أبا قتادة يقول: "إن النبيبن ُسليم ا

، وإذا قلام ع وضلعهاوهي على رقبته ، فإذا ركل  -صلى هللا عليه وسلم  –بنت زينب ابنة النبي

 عادها على رقبته .."  فقال عامر: ولم أسأله أي صالة هي. من سجوده أخذها فأ

ثت عن زيد بن أبي عتاب قال ابن جري    ، عن عمرو بن ُسليم : أنها صالة الصبح ج: وُحد ِّ

 (824) جّوده :قال اإلمام أحمد     

، كان ذلك منه تجويلدا: لما كان عامر لم يبين أي صالة هي فجاء ابن جريج فبينها ،  قلت     

 .وضح ما كان مبهما في سياق الحديث أ بمعنى أنه

 بلن عبلد هللا بلن عتبلة بلن ، علن عبيلد هللاعن مالك، علن ابلن شلهاب   روى يحيى الليثي  -3

اء، بجارية له سود  –صلى هللا عليه وسلم -هللا من األنصار جاء إلى رسول  ، أن رجالمسعود 

: يا رسول هللا إن علي  رقبة مؤمنة ، فإن كنت تراها مؤمنة أُعتقها . فقال لها رسول هللا فقال

 أتشهدين أن ال إله إال هللا ، قالت : نعم . .. الحديث  –صلى هللا عليه وسلم  –

يحيى لفلظ هلذا الحلديث ، ورواه ابلن بكيلر وابلن القاسلم فللم  جّود: وقد قال ابن عبد البر      

؟  منلة أفلأعتق هلذه، عللي  رقبلة مؤيذكروا "فإن كنَت تراها مؤمنلة "، وقلاال : يلا رسلول هللا

ن رجال من األنصار أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بجارية له سلوداء : أورواه القعنبي

 
 1501، رقم  3/1286صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب األيمان ، باب من أعتق شركا .. ج - 822

 3/118صحيح البخاري، كتاب العتق ، ج - 823

   22642، رقم   5/304مسند أحمد ، ج - 824
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فحللذف منلله :" إن علللي  رقبللة مؤمنللة " مللع أنلله فائللدة : يللا رسللول هللا ، أُعتقهللا ؟ .. ، فقللال

 ( 825)الحديث 

لنعمان بن سالم، عن عملرو بلن أوس، علن أبلي ، عن ابإسناده عن شعبة  أخرج البيهقي  -4 

 يستطيع الحلج والعملرة وال الظعلن. قلال: : يا رسول هللا إن أبي شيخ كبير الرزين، أنه قال

: ال أعلم فلي ل مسلم: سمعت أحمد بن حنبل يقولالبيهقي قو. ثم نقل  أحجج عن أبيك واعتمر

 (826)ولم يجوده أحد كما جّوده شعبة ،ة حديثا أجود من هذا وال أصح منهإيجاب لعمر

، وعقيلل ،، ويلونسوصالح بن كيسان ،قات منهم: شعيب أن جماعة من الث  ذكر الدارقطني  -5

: يه عن عمر، أن أبا بكلر قلال لعملر، عن أب، رووا عن الزهري، عن سالموسفيان بن حسين

صلى هللا عليه وسللم  –لم يمنعني أن أرجع إليك بشيء إال أني قد كنت علمت أن رسول هللا "

 ذكر حفصة –

للم يمنعنلي وأسنده وقال فيه : " فجّوده: ورواه معمر عن الزهري بهذا اإلسناد قال الدارقطني

يلذكرها وللم أكلن –صللى هللا عليله وسللم -أن أرجع إليك شيئا إال أني كنت سمعت رسول هللا

 ، أخرجله، وهلو حلديث صلحيح علن الزهلري-صلى هللا عليه وسللم–ألفشي سر رسول هللا  

ث صللالح بللن كيسللان وشللعيب عللن ، ومللن حللديالبخللاري فللي الصللحيح مللن حللديث معمللر

 (827.)الزهري

يد  ي ، حلدثنا أحملد بلن سلع، ملن طريلق  أبلي بكلر النيسلابورفي سننه  أخرج الدارقطني  -6

بان بن هالل ، حدثنا همام ، قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة ، عن ابلن الدارمي ، حدثنا حِّ

 صللى هللا  -، فقضلى رسلول هللاأن عائشة اشترت بَريرة فأعتقتها، واشلترطوا اللوالء  عباس،

ق بينهأن الوالء لمن أعتق، وخي رها فاختارت نفسها  -عيه وسلم د ة ، ففلر  ملا، وجعلل عليهلا علِّ

 "ة الُحر  

 

 4/107، ج 1990 1شرح الزرقاني على موطأ مالك ، دار الكتب العلمية، ط - 825
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د ة الحلرة "  جـّود  :-ابوريالنيسل  –قال  أبو بكر    ، ألن عفلان بلن مسللم حبلان فلي قولله "علِّ

 (828وعمرو بن عاصم روياه ، فقاال: " وأمرها أن تعتد  " ، ولم يذكرا عد ة الحرة .)

م: " فأمرهلا أن تعتلد علدة ونقل البيهقي عن اإلمام أحمد أنه قال: وكذلك قاله هدبلة علن هملا

: "جعلل عليهلا علدة عن قتادة بالسند المذكور، وفيها  ددةثم ساق البيهقي روايات متع،  الحرة "

 (829)الحرة "

 ً إطالق التجويد على إتقان الراوي للمتن وتمييزه بين ألفاظ الرواة من خالل نسـبة كـل   -ثالثا

 . من رواها دون خلط يادي إلى إشكاللفظة ل

: وملا اإلسراء من طريق شلريك، علن أنلسث عق ب القاضي عياض على ما جاء في حدي  -1

ا جاء فيه من ذكر شق الصدر وغيره، فبي ن ، وميوَحى إليه" قبل أن"ذُكر فيه أن اإلسراء كان  

 –رضلي هللا عنهلا  –، واحتج لقولله بلأن العلملاء للم يختلفلوا أن خديجلة  أنه غلط من الراوي

ل الهجرة ، بمدة .. إللى أن قب، وقال: ال خالف أنها توفيت صلت معه بعد فرض الصالة عليه

كون هذا كله قبلل : إن العلماء مجمعون على أن فرض الصالة كان ليلة اإلسراء ، فكيف يقال

 ، وكذلك ذكره في الحديث شق صدره وغسله ل أن يوحى إليه ؟ل

 ، وأتقنله وفصلله ، فجعللهحماد بن سللمة، علن ثابلت، علن أنلسالحديث    جّود: وقد  ثم قال   

 (830)د ذلك بمكة وهو المشهور الصحيح، واإلسراء بعحديثين، وجعل شق البطن في صغره

 –لث عبد هللا بن دينلار عن ابن عمللر، قلال: "نهلى رسللول هللاطرق حدي  أخرج الخطيب  -2

ر طريلق عبلد الوهلاب بلن عبلد عن بيع الوالء وعن هبتله " ، ثلم ذكل  –صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم  –ابن عمر: " أن النبي، عن ن عبد هللا بن دينارالمجيد، عن عبيد هللا، ع

هللا بلن   ، ثلم ذكلر طريلق عبلد ، وللم يلذكر النهلي علن هبتله"  حسلب نهى عن بيع اللوالء  –

صللى هللا عليله   –:  أن النبلي  عبد هللا بن دينار، علن ابلن عملر  ، عنالمبارك، عن عبيد هللا

 .بيد هللا شك في الهبة ولم يذكرهاالمبارك : إال أن ع نهى عن بيع الوالء " قال ابن –وسلم 

 

 3/294الدارقطني، السنن ، ج - 828
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 498- 1/497، ج  1القاضي عياض ، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، ط - 830



283 

 

ينلا ، رواه علن عبلد هللا مب مجّودا: وروى الحديث حماد بن زيد عن عبيد هللا  قال الخطيب    

 " ، قال حماد:نهى عن بيع الوالء  –صلى هللا عليه وسلم    -أن النبيبن دينار، عن ابن عمر:"

 وعن هبته "     : "وزاد فيه ابن عبد هللا بن دينار

، فأخبرناه  أبو الحسين علي وفصله جّوده: وأما حديث حماد بن زيد الذي ثم قال الخطيب     

 (831).. حدثنا حماد.. الحديث المعدل بن محمد بن عبد هللا

 رابعـا : إطالق التجويد على صحة السياق :

مقارنة ومعرفة الشاذ من ، وعند الفي اختالف الرواة في سياق المتن  بمعنى أن الناقد ينظر    

، معبرا عن ذلك بالتجويلد كملا فلي األمثللة م لها، فإنه يرجح الرواية المحفوظة ويحكالروايات 

 -اآلتيلة :

 -صلى هللا عليه وسلم –: أن رجال جاء إلى رسول هللاحديث ابن عباس  ساق ابن عبد البر  -1

، وال تمتسك، وإن ربطتهلا خفلت يرجوز كبيرة ال نستطيع أن نُركبها على البع: إن أمي عفقال

 ، أفأحج عنها ؟  قال : نعم . عليها أن تموت 

أمي أو إن  ثم ذكر رواية أخرى من طريق آخر  لفظها : " أتاه رجل فقال: يا رسول هللا إن    

ل هللا إن أبلي شليخ كبيلر ،  ثم ذكر رواية أخرى أن رجال قال: يلا رسلوأبي.. ثم ذكر الحديث 

 ..الحديث 

أحد من رواة ابن سيرين هذا الحديث إال هشام بلن حسلان ،   لم يجود  ثم أعقب ذلك بقوله :    

، ثلم سلاق بسلنده فإنه أقام إسناده وجوده ، والقول في قوله عن ابن سيرين خاصة فلي إسلناده 

، عن سليمان بلين يسلار بن سيرين، عن يحيى بن أبي اسحق،  ، عن محمد إلى هشام بن حسان

فجاءه رجل فقال: يا   -صلى هللا عليه وسلم  –، أنه كان رديف رسول هللا  بن عباسعن الفضل  

 ( 832رسول هللا إن أمي عجوز كبيرة .. وذكر الحديث )

، ، عن سعيد بن جبيرمن طريق حماد بن سلمة ، حدثنا سماك بن حرب   ساق ابن عبد البر  -2

ير دراهلم ، ومكلان اللدراهم أبيلع اإلبلل بلالبقيع ، فآخلذ مكلان اللدنان، قال: كنت  عن ابن عمر

 

   1/580الخطيب ، الفصل للوصل ، مرجع سابق ، ج - 831
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: " ال بأس به إذا افترقتما وليس عن ذلك فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -، فسألت رسول هللادنانير

 بينكما شيء "

: وروى سماك ، بإسناده ومعناه.  ثم قلال، عن  ن طريق عبيد هللا أخبرنا إسرائيلثم ساقه م    

فيه: " عن سماك عن سعيد بن جبيلر، علن ، قال  يُقمه  حوص هذا الحديث عن سماك فلمأبو األ

صلى هللا عليه وسلم  –، فأتيت رسول هللا ابن عمر: كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب 

 : إذا بايعت صاحبك فال تفارقه وبينك وبينه شيء "فقال –

ابلن عملر، كملا قلال ، عن يد بن جبير، عن سعئيل، عن سماكوكذلك رواه وكيع عن  إسرا   

 (833)عن إسرائيل في غير رواية وكيع إال حماد بن سلمة فجودهولم يقمه . أبو األحوص 

في كتاب الحج من طريق إسحاق األزرق، حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز  أخرج البخاري  -3

: أخبرنلي بشليء عقلتله علن قللت  –رضي هللا عنله   –بن رفيع ، قال : سألت أنس بن مالك  

قلت : فأين  .ر والعصر يوم التروية ؟ قال بمنىأين صلى الظه  -صلى هللا عليه وسلم    -النبي

 (834بطح . ثم قال : افعل كما يفعل أُمراؤك .)؟ قال : باألصلى العصر يوم النفر

ثم ساق الحديث من طريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز قال :" خرجت إللى منلى      

صلى -: أين صلى النبيذاهبا على حمار، فقلت   –رضي هللا عنه    –يوم التروية ، فلقيت أنسا  

 ." مراؤك فصل ِّ ال: انظر حيث يصلي أهذا اليوم الظهر ؟ فق-هللا عليه وسلم

ر فيهلا كملا سنوضلحه   قال الحافظ ابن حجر :     ورواية أبي بكر بن عيلاش وإن كلان قصل 

لكنها متابعة قوية لطريق اسحاق . ثم أوضح الحافظ أن قوله : " انظر حيث يصللي أملراؤك 

 فصل ِّ " فيه اختصار ، يوضحه رواية سفيان ، وذلك أنه في رواية سفيان بي ن له المكان الذي

يوم التروية وهو منى ، ثم خشي عليله أن يحلرص –صلى هللا عليه وسلم    –صلى فيه النبي  

على ذلك فيُنسب إلى المخالفة ، أو تفوته الصالة مع الجماعلة ، فقلال لله :صلل  ملع األملراء 

حيث يصلون .. ولما خلت رواية أبي بكلر بلن عيلاش علن القلدر المرفلوع وقلع فلي بعلض 

فرواه اإلسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفلظ: " أيلن صلل ى الطرق عنه َوَهم ،  

قللال " ، الظهللر اليللوم؟ قللال: " صللل ى حيللث يصلللي أمللراؤك–صلللى هللا عليلله وسلللم –النبللي

 " غلط . اإلسماعيلي: قوله "صل ى
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، فحذف لفظ " فصل ِّ " ملن آخلر روايلة أبلي بكلر بلن عيلاش وأغرب الحميدي في جمعه    

 ، وليس كذلك .ا أخبر أنه صلى حيث يصلي األمراءأن أنس فصار ظاهره

ده أبو بكر بن  اسحق عن سفيان هذا الحديث، جّود وقال أبو مسعود في األطراف:    ولم يجو 

 (835عياش)

 خامسا: إطالق التجويد على الرواية المتقنة ال يعني خلوها من الوهم :

كر رواية ُعقَيل عن ركناه صدقة " ، فذ روايات حديث " ال نورث ما ت  ساق ابن عبد البر  -1

، أنها أخبرته أن فاطمة أرسلت إلى أبلي أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة  :ابن شهاب قال

مملا أفلاء هللا عليله   –صللى هللا عليله وسللم    –بكر الصلديق تسلأله ميراثهلا ملن رسلول هللا  

قال :   -صلى هللا عليه وسلم –: إن رسول هللا دك وخمس خيبر ، فقال لها أبو بكربالمدينة وف

 " ال نورث ما تركنا صدقة .." 

 –ثم أشار إلى أن رواية مالك ويلونس علن ابلن شلهاب بالسلند الملذكور أن أزواج النبلي    

، ألنله أثبلت فلي ال : والقلب إللى روايلة ماللك أميللفعلن ذلك ، ثم ق  –صلى هللا عليه وسلم  

كر مشهور ، وسؤال فاطمة أبا بهذا الحديث  جّود، وإن كان ُعقيل قد يونسالزهري وقد تابعه  

 (836.)معلوم من غير هذا الخبر

ان علن عبلد العزيلز بلن ، في الحج ، من طريق إسحاق األزرق حدثنا سفيأخرج البخاري-2

صلى هللا عليه وسللم  –ن النبي: أخبرني بشيء عقلته عرفُيع، قال: سألت أنس بن مالك: قلت 

النفلر ؟   . قلت : فأين صلى العصلر يلومر والعصر يوم التروية ؟ قال بمنىأين صل ى الظه–

 : افعل كما يفعل أمراؤك . قال: باألبطح . ثم قال

: خرجت إلى منلى البخاري من طريق أبي بكر بن عياش، حدثنا عبد العزيز قالثم ساقه      

 –للى حملار . فقللت: أيلن صللى النبليذاهبا ع –رضي هللا عنه  –نسا يوم التروية ، فلقيت أ

 (837.)قال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل  ؟ فهذا اليوم الظهر –صلى هللا عليه وسلم

 

 3/507ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق ، ج - 835

 153/  8ابن عبد البر ، التمهيلد ، مرجع  سابق ، ج   - 836

 كتاب الحج ، باب أين يصلي الظهر يوم التروية .صحيح البخاري ،  - 837



286 

 

الحلديث وللم يجلوده أبلو  جّودقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبي مسعود الدمشقي أن اسحق    

ر، حيلث للم وبين أن روايلة اسلحق فيهلا تقصلي، عياش ، وقد وافقه الحافظ على ذلكبكر بن  

؟ قلال بلاألبطح .. " ، ائل :" فأين صلى العصر يوم النفلر، وقول السيذكر قول أنس :"بمنى"

صللى هللا عليله  –: أيلن صلل ى النبلي لسلؤالوأن رواية أبي بكر توهم أن كالم أنس جلواب ل

دة لم يمنع  وقوع   -وسلم ، أشلار الحلافظ إللى شلذوذه زيادة لفلظ؟ ، وكون رواية إسحاق مجو 

: " ووقع في رواية عبد هللا بلن محملد فلي هلذا يث بين أن إسحاق تفرد بذكر العصر، فقالح

الباب زياد لفظة لم يتابعه سائر الرواة عن إسحق، وهي قوله: "أين صل ى الظهر والعصلر؟"  

 فإن لفظ العصر لم يذكره غيره" 

 (    838)شر راويا، لم يذكروا صالة العصرماء من خالفه وهم اثنا عثم ذكر الحافظ أس

  خاتمة: 

لقد تبين لي بعد هذه الدراسة التي رافقنا فيها نقاد الحديث والحظنا فيها استعماالتهم لكلملة    

 :التجويد 

، وإطلالق هلذه العبلارة إنملا د زيادة متقنة في السند أو الملتنم يطلقونها في حالة وجوأنه  -1

رواية أو روايات أخرى يرى الناقد أن فيها تقصيرا أو خطأ ، لهذا فإن أكثلر يكون في مقابل  

  يطلق هذه الكلمة هم علماء النقد  من

اسلتعملوا فيهلا   -ابن علدي ، أبلو نعليم، الخليللي  -وجدت بعض األمثلة عند بعض العلماء  -2

ر محفوظلة ، كلمة التجويد أرادوا بها مجرد زيادة الثقة دون نظر إلى كونها محفوظلة أو غيل

،  ومن هنا تظهر صلة هذا المصطلح بعلم العلل حيث إن بعض النقاد لكنها حاالت قليلة وعند  

 .لى وجه يجعله جيدا مع أن فيه علةالراوي روى الحديث ع

اء كلان ذللك فلي سلو الثقلة الراجحلة  تبين شمول استعمال كلمة التجويد لكل حاالت زيادة  -3

، وتوضليح المرسلل والمنقطلع ، ورفلع الموقلوف  ك وصلل، فيدخل في ذللالسند أم في المتن

ادة الصلحيحة ، والزيلصيغة الرواية، وإتقان سلياق الملتنالمبهم، وإتقان اسم الراوي، وإتقان  

 في المتن، ونحو ذلك

، وأن لمصطلح الذي اختلف فيه المعاصلرونأرجو أن أكون قد وفقت في بيان حقيقة هذا ا   

 ، وهو ولي التوفيق   ، وهللا أعلمالجهود النقديةصرح  بحث لبنة صالحة فييكون هذا ال
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 والحمد هلل رّب العالمين .                   
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 ق اإلسناد وأثره في علل الحديثنَسـَ رفة مع

 الحمد هلل رب العالمين، وبعد:    

نقاد       بها  يستعين  التي  المهمة  اإلسناد  قرائن  إحدى  على  الضوء  تسليط  المفيد  من  فإن 

 الحديث في كشف أخطأ الرواة  

يتوصل        التي  اإلسناد"،  نسق  "معرفة  أو  المعهودة،  األسانيد  معرفة  هي  القرينة  وهذه 

 المحدث الناقد من خاللها إلى معرفة خطأ الراوي في سياق السند 

ود خطأ في تركيب السند دليل على عدم صحة الرواية في حال كونه السند الوحيد  وإن وج   

 للمتن 

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا النوع من األخطاء يكثر في أحاديث الضعفاء أو الكذابين،     

لكنه قد يقع من الثقات بسبب السهو وتداخل األسانيد في ذاكرة الراوي، لهذا يندر هذا النوع  

 طاء عند من يعتمد على كتابه من األخ

رواية      وخبروها  األسانيد  مارسوا  الذين  الكبار  النقاد  األخطاء  من  النوع  لهذا  ويتصدى 

ودراية، وعرفوا طبقات الرواة، وعرفوا تالميذ كل راو وشيوخه وأهل بلده، وكذلك كناهم،  

 ورحالتهم وتواريخ وفياتهم 

 المقصود بنسق اإلسناد: 

 رواية كل راو عن شيخه في السند يقصد بذلك: ثبوت      

بمعنى أن يكون سندا معهودا ، وهذا يقتضي معرفة األسانيد المشهورة أو غير المشهورة       

التي تُروى بها األحاديث، ومعرفة شيخ كل راٍو في المعروف من األسانيد، فإذا جاء سند  

س  الناقد: هذا  قال  السند  في  له رواية عن شيخه  يُعرف  راٍو ال  ال  فيه  أو سند  يكون،  ند ال 

يُعرف، أو ال يجيء، أو لم يرو فالن عن فالن إال في هذا السند، ونحو ذلك من عبارات تدل  

على أن الناقد المطلع الخبير بتركيب األسانيد والخبير بالرواة وشيوخهم إذا جاء سند على  

 خالف المعهود تفطن له وأعل الحديث بتفرد من روى ما هذا سبيله 

فمثال  قتادة عن أنس سند معهود ونسق معروف،  أما الحسن عن أبي أمامة فهو سند غير     

 معروف وغير معهود، يُعبر عنه أنه "ال يجيء"، كما سيأتي تفصيله. 

وكان مجيء السند على خالف المعهود قرينة تؤكد خطأ المتفرد في حال لم يُرو المتن       

ال الناقد  أعل   أو  السند،  بهذا  من  إال  قد صح  كان  إن  الحديث  إعالل  دون  المذكورة  طريق 

 طرق أخرى 
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وشيوخهم،        بالرواة  الدراية  عن  ناشئ  يكون  ال  وما  منها  يكون  ما  باألسانيد  والخبرة 

يستحضر جملة   المطلع  الناقد  فإن  وبالتالي  التالميذ،  من  ومعرفة كل شيخ ومن روى عنه 

فإذا جاء سند  الراوي،  بها  التي حدث  واستنكره،    األسانيد  استغربه  ذاكرته،  في  ما  بخالف 

 واكتشف أن هناك خطأ  في الرواية 

 أسباب الوقوع في هذا النوع من األخطاء:     

، إما لضعفه حيث يكون قد أبدل راو براو، أو إلسقاط  رواة  اللخطأ إنما يكون من أحد  هذا ا 

و نتيجة تلقين وغفلة، أو  راو من السند فجاء على غير المعهود، أو زيادة راو، أو تدليس، أ

 كذب وتلفيق لألسانيد كما يفعل الوضاعون، وغير ذلك، كما سيأتي قي ثنايا هذه الدراسة. 

 الجهود السابقة: 

توجد عبارات نقدية في كتب العلل، وكتب الرجال والجرح والتعديل، تدل على يقظة نقاد     

األسانيد،   تركيب  واقع  في  بخبرتهم  مستعينين  الروايات  من  كثيرا   أعلوا  وأنهم  الحديث 

فاشتهرت عباراتهم في ذلك، مثل قولهم : "هذا السند ال يجيء"  "ال يكون" ونحو ذلك مما  

 سيأتي تفصيله 

كتابه      في  القرائن،  من  النوع  لهذا  تعرض  قد  رجب  ابن  سوى  أجد  لم  المتأخرين،  وعند 

وفوائد   بقواعد  الكتاب  ختم  الترمذي،  علل  من شرح  انتهى  أن  فبعد  الترمذي"  علل  "شرح 

 مهمة، في القاعدة الخامسة قال: 

بها أكثر من    "ذكر األسانيد التي ال يثبت منها شيء، أو يثبت منها اليسير، مع أنه قد روي   

 (839ذلك")

قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن    وساق أمثلة على األسانيد التي ال يثبت منها شيء، مثل:   

 أبي هريرة.. 

 يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة...      

مثل:    ذلك،  من  أكثر  بها  روي  أنه  مع  يسير،  شيء  منها  يثبت  التي  لألسانيد  أمثلة  وساق 

 يحيى بن سعيد األنصاري عن أنس... 
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قَسم بن بجرة...      -  عن أنس... الزبير بن عدي  -  يحيى الجزار عن علي...   -       الحكم عن مِّ

هللا بن أبي بردة، عن أبي    سفيان بن عيينة، عن بريد بن عبد   -  قتادة عن أبي العالية...  -

 (840بردة، عن أبي موسى..) 

أما حديثا  فقد وجدت األستلاذ نور الدين عتر قد ذكر هذه القرينة في كتابه "منهج النقد في     

وسائلهم   من  أن  فذكر  النقاد(،  عند  العلة  كشف  )وسائل  العلة:  مبحث  في  الحديث"  علوم 

باختصار، ويُ معرفة   الرواة، فذكر ذلك  القرينة والتنويه بها.  حنسق  التنبيه إلى هذه  له  سب 

الوسيلة هي ما   العلة، ومن وجهة نظري هي قرينة، ألن  أنه عدها وسيلة لكشف  ويالحظ 

 يقوم به الناقد من االعتبار، ومعرفة هل تفرد الراوي بذلك أم شورك في الرواية 

ا    مظنة  فالتفرد  شيخه،  عن  راو  تفرد  عند  تأتي  إنما  النسق  قرينة  وقرينة  وجاءت  لعلة، 

 النسق غير المعهود لتكشف عن العلة 

 وسائل معرفة نسق األسانيد 

وهو ما كان يميز الحفاظ الكبار أمثال البخاري  الخبرة الواسعة وحفظ الطرق واألسانيد،    -1

ومسلم وابن معين وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبزار ونحوهم، يحفظ أحدهم مائة ألف  

ومئتي ألف حديث غير صحيح كاإلمام البخاري، أو ألف ألف حديث كاإلمام  حديث صحيح،  

أحمد، والمقصود باألحاديث: األسانيد التي تُروى بها األحاديث، المرفوع منها والموقوف أو  

المقطوع، فخبرتهم باألسانيد خبرة عميقة ومفصلة وثاقبة، ال يفوتهم منها ما هو موجود في  

 أو ُمختلق  واقع الرواية مما هو خطأ

فهؤالء العلماء يُرجع إليهم في معرفة ما معهود من األسانيد، وما هو مفتعل مركب، وما     

 هو خطأ غير مقصود  

) إذا كان الراوي من رجال الكتب الستة(،  الرجوع إلى كتب الرجال: مثل تهذيب الكمال  -2

 وسير أعالم النبالء، وكتب الجرح والتعديل عموما  

ت    الكتب  الباحث  فهذه  يتسطيع  ذلك  الراوي شيوخه وتالميذه، ومن خالل  ترجمة  ذكر في 

 التأكد هل شيخ الراوي في السند مذكور في شيوخه أم ال  

 

 750-743/ 2المرجع السابق: - 840



291 

 

مثل تحفة األشراف للمزي، وهو    الرجوع إلى كتب التخريج المرتبة على أسماء الرواة،  -3

م مسند  وكل  الصحابة،  مسانيد  مرتبة على  الستة  الكتب  بأحاديث  أسماء  يختص  على  رتب 

 التابعين على حروف المعجم، وهكذا أتباع التابعين 

 ومثال ذلك:    

والحاكم:)   - حبان  وابن  والترمذي  داود  أبو  عن  841أخرج  غياث،  بن  حفص  طريق  من   )

قال: ) كان رسول هللا   أبي سعيد،  أبيه، عن  أقرن    جعفر بن محمد، عن  يُضحي بكبش 

 يمشي في سواد(فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد و

 قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، ال نعرفه إال من حديث حفص بن غياث     

لم      الخدري  سعيد  أبي  أبيه عن  حديث جعفر عن  من  حديث غريب  "هذا  نعيم:  أبو  وقال 

   (842نكتبه إال من حديث حفص") 

 ( 843وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين)      

ظاهرها        معلة  "أحاديث  كتابه:  في  الوادعي،  هادي  بن  مقبل  الشيخ  ذكره  الحديث  هذا 

أنه على شرط مسلم، وذكر أن رواية محمد بن علي  ن أن: ظاهر السند  ( وبي  844الصحة") 

عن أبي سعيد مرسلة عند النقاد، وأنه بحث في تحفة األشراف وما وجد له عن أبي سعيد إال  

 هذا الحديث مع أن محمدا  رحمه هللا من  المكثرين 

قلت: نتيجة البحث التي ذكرها الشيخ مقبل يتبين منها أن رواية محمد بن علي عن أبي      

عيد، ليس لها مثال في الكتب الستة،) وليس لها مثال في إتحاف الخيرة المهرة بأطراف  س

العشرة، ولم أجدها في باقي كتب السنة( مما يدل أنه سند غير معهود، فال يمكن أن يكون  

 هذا الحديث صحيح اإلسناد فضال عن أن يكون على شرط مسلم أو البخاري 

 
سنن الترمذي: كتاب   2796سنن أبي داود، كتاب األضاحي، باب ما يستحب من األضاحي، رقم:  - 841

 1496ما يستحب من األضاحي، رقم:  األضاحي، باب

ج   الحاكم،  رقم:4/253مستدرك  رقم:7548ن  حبان،  ابن  صحيح  الشيخين،  شرط  على  وقال:   ،5902  ،

 وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 
 3/205حلية األولياء، أبو نعيم:  - 842
 7548مستدرك الحاكم: رقم :  - 843
 156، ص: 2أحاديث معلة ظاهرها الصحة، مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار، اليمن، ط - 844
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أ  آخر:  في مثال  النسائي  خالد   خرج  حدثنا  األعلى،  عبد  بن  محمد  أخبرنا  ابن    -الكبرى: 

، عن شعبة، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن أبي موسى قال: قال رسول هللا  -الحارث 

)(845) : )ال يسمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم ال يؤمن بي إال دخل النار 

 أبو موسى بهذا اإلسناد، وال أحسب  إال   قال البزار: هذا الكالم ال نعلم رواه عن النبي     

 (846) سمع سعيد بن جبير من أبي موسى

، لم نجد لسعيد بن جبير  للمزي  تحفة األشراف  ت: بعد البحث في مسند أبي موسى فيقل   

 رواية عن أبي موسى، مما يؤكد صحة ما قاله البزار، ويدل على سعة اطالعه رحمه هللا 

،  فيكون  (847) ن طريق أبي عوانة عن أبي بشر بهوالحديث أخرجه سعيد بن منصور م   

 الوهم في هذه الرواية من أبي بشر فيما يظهر، حيث إنه مدار الرواية، وهللا أعلم 

 (848)والحديث صحيح من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم وأحمد في مسنده 

الحديث،  -4 وعلل  النقد  كتب  إلى  غير    الرجوع  األسانيد  على  النقد  علماء  ينص  حيث 

المعهودة، فيقولون "فالن ال يروي عن فالن" أو "ال يجيء" أو "ال يكون" وهكذا، ومثل هذه  

 النصوص مهمة وفيها خالصة خبرة النقاد 

حيث توجد برامج   الرجوع إلى البرامج الحديثة من خالل جهاز الحاسوب "الكمبيوتر"   -5

والبح األحاديث  والمكتبة  لتخريج  الطيب"  "الكلم  برنامج  مثل  واألسانيد،  الرجال  عن  ث 

في   يبحث  أن  الراوي ومن روى عنه  اسم  كتابة  الباحث من خالل  يستطيع  الشاملة" حيث 

 عدد هائل من الكتب والمراجع، ليعلم هل يوجد هذا السند أم ال يوجد 

و    نافع"،  عن  "األوزاعي  أو  الزهري"،  عن  "المغيرة  يكتب:  أن  أهمية  مثل  مع  هكذا، 

شهاب،  ابن  عن  المغيرة  ثانية  محاولة  في  فيكتب  الزهري،  اسم  وجود  احتماالت  مراعاة 

 المغيرة عن محمد بن شهاب، وهكذا  

لم    : ومثال ذلك      أنه  البزار فيما ذكرته سابقا  سعيد بن جبير عن أبي موسى: حيث نص 

النص: ) سعيد بن جبير   كتابة هذا  أبي موسى، وبعد  أبي موسى( في خانة  يسمع من  عن 

 
 11241السنن الكبرى، النسائي، كتاب التفسير، سورة هود، رقم: - 845

 3050مسند البزار: رقم  - 846

 سنن سعيد بن منصور  - 847

 8203وأحمد رقم:   403، رقم:مسلم، كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد    - 848
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وإعطاء   المسندة(  الحديث  كتب   ( السنة  دواوين  والتأشير على  الشاملة،  المكتبة  من  البحث 

 أمر بالبحث، وجدنا أن هذا السند هو الوحيد الموجود في دواوين السنة 

 وبهذا يتبين أحد أمرين:    

ذه عن غير أبي موسى،  : أن أبا بشر قد وهم في سياقة السند، حيث يكون سعيد قد أخاألول   

 وهذا ما أرجحه، ألنه سند وحيد روي به حديث واحد في كل كتب السنة 

 أن أبا بشر قد ضبط السند لكن سعيد أرسله عن أبي موسى   الثاني:   

وعلى كل األحوال فهذا السند: )سعيد بن جبير عن أبي موسى( إسناد غير صحيح من جهة     

 رب أن يكون سعيد قد روى عن أبي موسى تركيبه فهو سند غير معهود ويُستغ

 النظر في مواطن الرواة: -6

عنه،     عمن روى  الراوي  هذا  يروي  أن  استحالة  الرواة  مواطن  بمعرفة  الناقد  يُدرك  حيث 

رواية   على  تعليقه  في  الخطيب  بينه  ما  ذلك  فمن  الرحلة،  حصول  وعدم  الموطن  الختالف 

 منكرة: 

وهو استحالة  عنه فساد آخر لم يقف واضعه عليه فيغيره  قال: ولكن في الحديث الذي ذكرناه  

ا بصري وقابوس كوفي ولم يجتمعا قط بل لم  رواية سعيد بن عامر عن قابوس وذلك أن سعيد 

 (849يدرك سعيد قابوس) 

ومن هنا تأتي أهمية معرفة مواطن الرواة، ورحالتهم، وأن صحة السند تقتضي التمعن في     

 ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه أو تحقق إمكانية الللقاء 

     

 المبحث الثاني: ألفاظ النقاد في التعبير عن نسق الرواة:

وكتب الرجال، وجدت هذه العبارات يستعملها    بعد البحث واستقراء كتب العلل والسؤاالت    

 ن ذلك في سياق إعالل الرواية رو ابة السند وانه غير معهود، ويذكالنقاد لبيان غر

 ال يجيء     .1

 ال يستوي     .2

 

 3/291( 1تاريخ بغداد:) دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 849
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 اإلسناد غير متفق     .3

 ال يكون       .4

 سند مركب      .5

 ليس له نظام      .6

 منكر بهذا اإلسناد      .7

 ليس هذا إسنادا       .8

 إسناد مستحيل     .9

 ال أعرف لفالن عن فالن شيئا    .10

 ال أعرف لفالن عن فالن إال هذا  .11

 ال أعرف لفالن عن فالن رواية محفوظة  .12

 ال يصح لفالن عن فالن شيئا   .13

 لم يرو فالن عن فالن شيئا   .14

 لم نجد لفالن عن فالن شيئا   .15

 لم يرو فالن عن فالن غير هذا الحديث  .16

 يثبت بهذا اإلسناد شيء ال   .17

وهذا تفصيل بذكر نماذج من أقوال النقاد لكل لفظة مما سبق، وأكتفي بذكر مثالين، لكل     

 لفظة:

 ال يجــيء :  -1

دِّ بن يحيى بن حس اٍن، عن أبِّيهِّ،  570قال ابن أبي حاتم)   - عُت أبِّي وحد ثنا: عن ُمحم  (: وسمِّ

مة، عن حوشٍب، عنِّ الح يٍن أبِّي فاطِّ سكِّ ي عن رُسولِّ هللاِّ  عن مِّ ، قال: كان أبُو أمامة يروِّ -سنِّ

ن أُُصولِّ الش عرِّ استِّالال(-َصلَّى هللا َعلَيهِّ َوَسلَّمَ  : )إِّنَّ الغُسل يوم الُجُمعةِّ ليسلُّ الخطايا مِّ
 (850) 

ُمنكٌر،      هذا  أبِّي:  يُء،فقال  يجِّ الَ  أُمامة  أبِّي  عن  بِّهذا    الحسُن  ي  ندِّ عِّ يٍن  سكِّ مِّ أمُر  وَوَهَن 

يثِّ   الحدِّ

 

، من طريق إسماعيل بن بشر بن منصور 7923الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم: - 850

 عن مسكين به.. 
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الحسن هو البصري: اإلمام التابعي المعروف، ومسكين هو بن عبد هللا البصري، ذكره ابن    

(، ولم أجد فيه كالما  سوى كالم أبي حاتم فيه، وهو ُمقل، لذا فإن مجيء  851حبان في الثقات) 

ابع على ذلك يدل على ضعفه، ألن الحسن  مثل روايته "عن الحسن عن أبي أمامة" دون أن يت 

 لو روى عن أبي أمامة الشتهر ذلك

، فلعل (852)ومسكين يروي عن حوشب، عن الحسن عن أبي هريرة، جملة من األحاديث    

 أصل الرواية كان "عن أبي هريرة" فوهم مسكين فقال عن أبي أمامة. 

يٍث  رواهُ 711قال ابن أبي حاتم )   -  أسُد بن ُموسى، عن إِّسرائِّيل، عن  (: وسألُت أبِّي َعن حدِّ

نِّين قالت: جاءنا النَّبِّيُّ َصلَّى هللا َعلَيهِّ َوَسلََّم   ماٍك، عن عائِّشة بِّنت طلحة، عن عائِّشة أُم ِّ الُمؤمِّ سِّ

ا آخر، فقال:   ن طعاٍم ؟ قُلُت: الَ فقال: إِّذ ا أُصوُم اليوم، ثُم  دخل يوم  ندُكم مِّ ا، فقال: هل عِّ يوم 

مِّ  ندُكم  عِّ فرضُت  هل  ُكنُت  وقد  ُر،  أُفطِّ إِّذ ا  فقال:  حيٌس،  إِّلي   ي  أُهدِّ قد  لهُ:  قُلُت  ؟  طعاٍم  ن 

 الص وم. 

يٌث ُمنكٌر،      ماٌك، فقال أبِّي: هذا حدِّ يءُ   سِّ يٌث  عن عائِّشة بِّنت طلحة، الَ يجِّ ، لعل هُ دخل لهُ حدِّ

يٍث.   فِّي حدِّ

سماك: هو ابن حرب الكوفي، قال الذهبي: صدوق صالح، من أوعية العلم، ونقل تضعيفه    

 (853عن الثوري وشعبة، وأحمد وغيرهم، وأنه مضطرب الحديث ويقبل التلقين) 

وبالرجوع إلى تهذيب الكمال وتحفة اإلشراف، لم يُذكر أنه روى عن عائشة بنت طلحة،     

 يق الحاسب اآللي وكذا بالرجوع لدواوين السنة عن طر

       ،ِّ يَى بينِّ ُعبَييدِّ َّللاَّ والحديث المذكور أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق َطليَحةُ بيُن يَحي

: قَاَل لِّى َرُسولُ  ُ َعنيَها قَالَتي َى َّللاَّ نِّيَن َرضِّ مِّ ثَتينِّى َعائَِّشةُ بِّنيُت َطليَحةَ، َعني َعائَِّشةَ أُم ِّ اليُمؤي ِّ   َحدَّ -َّللاَّ

ٌء؟ ....« الحديث  - عليه وسلمصلى هللا نيَدُكمي َشىي ٍم :» يَا َعائَِّشةُ َهلي عِّ  ذَاَت يَوي

ودخول حديث في حديث الذي ذكره أبو حاتم، يعني به هنا أن الحديث الذي ساقه إسرائيل     

تداخل في السند مع سند آخر، والتداخل حصل إلسرائيل   عن سماك عن عائشة حصل فيه 

 (854) من هذا الوجه: عبد الرزاق في المصنف فيما يظهر، وقد أخرجه 

 

 5/449ثقات ابن حبان،   - 851

 492، 491، قطعة من المفقود: 2225الطبراني في الكبير: - 852

 2/233ميزان االعتدال:  - 853

 7792مصنف عبد الرزاق:رقم:  - 854
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َحدَّ     قال:  الطيالسي،  أخرج  ُمعَاذٍ وقد  بيُن  ُسلَييَماُن  َماكٍ ثَنَا  سِّ َعني  كيرِّ   ،  عِّ َعائَِّشةَ،  َعني  َعني  َمةَ، 

: قَاَل:    قَالَتي الَ  قُليُت:  ؟  ٌء  َشيي نيَدكِّ  أَعِّ فَقَاَل:  ٍم  يَوي ذَاَت   ِّ َرُسوُل َّللاَّ َعلَيَّ  :  )َدَخَل  قَالَتي أَُصوُم  إِّذ ا 

آخَ  ا  م  يَوي َعلَيَّ  ءٌ َوَدَخَل  َشيي نيَدكِّ  أَعِّ فَقَاَل:  ُت  َر،  فََرضي ُكنيُت  َوإِّني  ُر  أُفيطِّ إِّذ ا  قَاَل:  نَعَمي  قُليُت:  ؟ 

يَاَم(   الص ِّ

فيالحظ أن سماك يرويه عن عكرمة عن عائشة، فهذا هو السند السذي كان يريد إسرائيل      

إلى عائشة بنت طلحة التي روت الحديث نفسه عن عائشة، فهذا هو  أن يقوله، فذهب وهمه  

 التداخل الذي قصده أبو حاتم، وإسرائيل ثقة، لكن فيه كالم من جهة حفظه، وهللا أعلم

م لهذه القرينة وإكثاره منها، أشير إلى مواضع استعماله لهذه  ت ي حاونظرا  لشهرة استعمال أب    

   عبد الرحمن:  ه ابنه في إعالل بعض ما سأله عنالقرينة 

ٌب،  -839 يءُ قال أبِّي: هذا إِّسناٌد ُمضطرِّ : الَ يجِّ  أبُو قِّالبة عن أبِّي الش عثاءِّ

يءُ  -926 ي ةِّ الَ يجِّ ، عن سهلِّ بن الحنظلِّ يُّ  والحسُن البصرِّ

 ، والَ أعلم أحد ا روى هذا عن االوزاعي غيره. واصل عن أبي قالبة ال يجيء  -1117

يُء. ُعبادةُ عن أبِّي مُ   -1284  وسى الَ يجِّ

يث باطل، ليس له أصل، 1968 - م الَ يجيء. : َهذا َحدِّ هيري  َعن أَبِّي حازِّ  الزُّ

      . ينِّيَّ ٍم الَ أَُظنُّهُ الَمدِّ يٌث ُمنَكٌر، َوأَبُو حازِّ ؟ فَقاَل: َهذا َحدِّ يثِّ  َوُسئَِّل أَبُو ُزرَعةَ َعن َهذا الَحدِّ

 وهذا حديٌث موضوعٌ بابةُ حديثِّ الواقِّدي    .وسعيد بن المَسيَّب، عن سراقة الَ يجيءُ   -2117

 . وعاصم عن عبيدة الَ يجيء   -2350

يٌث لَيَس لَهُ أَصٌل.  -2602 يُء. قاَل أَبِّي: َهذا َحدِّ ، َعن أَبانِّ بن ُعثماَن الَ يَجِّ يُّ هرِّ  الزُّ

 ال يستوي:  -2

1535-   ، يُّ ازِّ يمِّ بن ُسليمان بن الر  حِّ يٍث رواهُ عبُد الر  قال ابن أبي حاتم: وسألُت أبِّي َعن حدِّ

، عنِّ   يدِّ بن الُمسيَّبِّ، عن أبِّي الد رداءِّ ِّ، عن صفوان بن ُسليٍم، عن سعِّ يقِّي  عن أبِّي أيُّوب األفرِّ

، والنُّ  ِّ صلى هللا عليه وسلم: أن هُ نهى عن أكلِّ الُمجث مةِّ ي  النَّبِّي  هبى، والخطفةِّ، وعن أكلِّ ُكل ِّ ذِّ

باعِّ.  ن الس ِّ  ناٍب مِّ

    .  والُمجث مةُ: ال تِّي تُصبر بِّالنبلِّ

ي. قال أبِّي:     يُد بن الُمسيَّبِّ، عن أبِّي الد رداءِّ الَ يستوِّ  سعِّ
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الكمال،      وتهذيب  الخيرة،  وإتحالف  األشراف،  تحفة  مثل  المصادر:  إلى  بالرجوع  قلت: 

برنامج الشاملة، لم نجد رواية لسعيد عن أبي الدرداء مما يؤكد قول أبي  وغيرها، إضافة إلى  

 حاتم رحمه هللا تعالى 

 والحديث المذكور:  

الترمذي:  بن سليمان،  -1473  أخرجه  الرحيم  أبو كريب، حدثنا عبد  أبو كريب حدثنا  حدثنا 

اء قال: عن أبي أيوب األفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب: عن أبي الدرد 

 )نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل ( 

 قال: وفي الباب عن عرياض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة     

 قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب     

فيه الحافظ: صدوق يخطيء. وقال أبو  قلت: فيه عبد هللا بن علي، أبو أيوب األفريقي، قال      

   زرعة: لين، في حديثه إنكار، ليس بالمتين

 فيظهر أن هذا السند المركب من تخليط أبي أيوب اإلفريقي    

( قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سهيل بن أبي  397والحديث في مسند الحميدي: بسياق آخر: )   

 صالح، عن عبد هللا بن يزيد السعدي، قال : 

أو يأكلها أحد؟ فقلت: إن ناسا  من قومي  ) س   المسيب عن أكل الضبع فقال:  ألت سعيد بن 

يتحبلونها فيأكلونها. فقال سعيد: "أنه ال يصلح أكلها"، فقال شيخ عنده: أال أخبرك مما سمعت  

كل   عن  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  )نهى  يقول:  الدرداء  أبا  سمعت  الدرداء؟  أبي  من 

 طفة، وعن المجثمة، وعن كل ذي ناب من السبع ( نهبة، وعن كل خ

 فقال سعيد: صدقت.     

الحميدي        الدراداء  تؤكد ورواية  أبي  عن  شيخ  طريق  من  الرواية  ألن  حاتم،  أبي  ، كالم 

الشيخ هذا  من  سمعها  إنما  أبي    وسعيد  من  يسمع  لم  أنه  تؤكد  فهي  الحال،  مجهول  وهو 

   ثبوت هذه النواهي، ال على روايتهصديقه في  الدرداء، وقول سعيد: "صدقت". يدل على ت

هريرة      وأبي  وأنس  العرباض  مثل  آخرين،  أخرى عن صحابة  أوجه  من  ثابت  والحديث 

 رضي هللا عنهم 
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عن    -1742 الرازي،  جعفر  أبي  عن  سليمان،  بن  إسحاق  رواه  حديٍث،  عن  أبي،  وسألُت 

{ قال سوداوان من  تَانِّ َهامَّ  (855الري.) الضحاك في قوله }ُمدي

 أبو جعفر، عن الضحاك الَ يستوي. قال أبي:      

قلت: يعني أنه ال يجيء، وبعد البحث في كتب التفسير لم أجد أن أبا جعفر قد أسند عن       

 الضحاك سوى هذه الرواية التي نسبها السيوطي )في الدر المنثور( لهناد في تفسيره 

 ال يكون:  -3

يٍث   -1714 أبِّي َعن حدِّ ، عن    وسألُت  أبِّي األشعثِّ بن  ُشعيُب  قال: حد ثنا  ميٍر،  حِّ ابُن  رواهُ 

  ِّ ،  صلى هللا عليه وسلمهِّشامِّ بن ُعروة ، عن أبِّيهِّ، عن أبِّي سلمة، عن أبِّي ُهريرة، عنِّ النَّبِّي 

راُء فِّي القُرآنِّ ُكفٌر.)أن هُ قال:   ( المِّ

،  ي سلمة الَ يكونعروة، عن أبِّ قال أبِّي: هذا حديث مضطرب، ليس هو صحيح اإلسناد،     

 وشعيب مجهول. 

حدثنا علي بن الحسين بن المبارك السوسي، قال نا كثير بن    -  4212الطبراني في األوسط:   

عبيد الحذاء، قال نا محمد بن حمير، عن شعيب بن أبي األشعث، عن هشام بن عروة، عن  

المراء في القرآن  أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )

 كفر(

لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إال شعيب بن أبي األشعث، تفرد به محمد بن       

 حمير   

وأخرجه الهروي: قال: أخبرناه سعيد بن العباس، أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان، حدثنا       

ثنا محمد بن حمير،  عبدان األهوازي، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حد 

حدثنا شعيب بن أبي األشعث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  

 (856صلى هللا عليه وسلم قال: )مراء في القرآن كفر()   -رضي هللا عنه عن النبي

والحديث ثابت من وجوه عديدة ) محمد بن عمرو، أبو حازم..(  عن أبي سلمة عن أبي       

 ن طريق عروة عن أبي سلمة ، هي التي تُستغرب، ألنه سند غير معهود هريرة، لك 

 

 ،   لهناد، وهو غير مطبوع 7/716نسبه السيوطي في الدر المنثور - 855

 (1ذم الكالم وأهله، شيخ اإلسالم الهروي، تحقيق عبد الرحمن الشيبل، مكتبة العلوم والخم، المدينة، ط - 856
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 السند مركب:   -4

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن سهل بن أيوب األهوازي: روى عن علي بن       

القميص   مثل  اإليمان  )مثل  أبيه، عن جده: رفعه  معدان، عن  بن  خالد  بقية، عن  بحر، عن 

 (857مرة() تقمصه مرة وتدعه 

وال ألبيه وال لجده ذكر   وال يعرف لخالد رواية عن أبيه،   وإسناد مركب،وهذا خبر منكر،      

من شيوخ الطبراني، وقد أورد له    -أي أحمد بن سهل  -في شيء من كتب الرواية، ... وهو

في معجمه الصغير حديثا واحدا غريبا جدا، وله في غرائب مالك عن عبد العزيز بن يحيى،  

 الك، حديث غريب جداعن م

(: حدثنا أحمد بن سهل  662قلت: الخبر المذكور أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة: )رقم:  

 به.. 

 قلت: وفيه بقية، وهو مشهور بالتدليس    

 ليس له نظام:  -5

يٍث رواهُ أبُو خالٍِّد األحمُر، عنِّ ابنِّ ُجريجٍ، عن    -805 قال ابن أبي حاتم: وسألُت أبِّي َعن حدِّ

ِّ َعبدِّ  مة، عن أنٍس، عنِّ النَّبِّي  كرِّ يمِّ بن مالٍِّك، عن عِّ ،) أن هُ قال لِّرُجٍل  -صلى هللا عليه وسلم- الكرِّ

 يُسوُق بدنة : اركبها( 

مةُ، عن أنٍس، ليس لهُ نِّظامٌ قال أبِّي:    كرِّ ي ما ُهو. عِّ يٌث الَ أدرِّ  ، وهذا حدِّ

و   الحديث،  إسناد  هو"  ما  أدري  "ال  بقوله:  حاتم  أبو  يقصد  نسقه  قلت:  وكون  لغرابته  ذلك 

 فريد غير معهود، أما نص الحديث فهو ثابت 

حدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا أبو    -3625والحديث الذي انتقده أبو حاتم أخرجه أبو يعلى:      

خالد، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن مالك، عن عكرمة: عن أنس عن النبي صلى هللا  

 اركبها....( وسلم أنه قال لرجل يسوق بدنة: )عليه 

ثَنَا ُشعيبَةُ، َعني قَتَاَدةَ،    -12774والرواية الثابتة أخرجها أحمد:        اٌج َحدَّ يُد     ح  َحدَّثَنَا َحجَّ َويَزِّ

بََرنَا ُشعيبَةُ َعني قَتَاَدةَ ح    بيُن َهاُروَن، قَاَل أَخي

 

 ( 1/184)لسان الميزان: - 857
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عيُت أَنََس بيَن َمالٍِّك، قَالَ       َوُد يَعينِّي َشاذَاَن، قَاَل َحدَّثَنَا ُشعيبَةُ، قَاَل أَنيبَأَنِّي قَتَاَدةُ، قَاَل َسمِّ  قَاَل  َوأَسي

ِّ صلى هللا عليه وسلم لَِّرُجٍل يَ  َكبيَها. قَاَل:  َرُسوُل َّللاَّ َكبيَها. قَاَل: إِّنََّها بََدنَةٌ. قَاَل: اري ُسوُق بََدنَة : اري

َكبيَها َوييَحَك. فِّي الثَّالِّثَةِّ    إِّنََّها بََدنَةٌ. قَاَل: اري

 ويُفهم من سياق كالم الناقد أنه يقصد نكارة نسق السند( )  منكر بهذا اإلسناد-6

يٍث    -1454 ِّ، عن  وسألُت أبِّي َعن حدِّ ِّ، عن ُحسيٍن الُجعفِّي  حمنِّ الُجعفِّي  ُد بن َعبدِّ الر  رواهُ ُمحم 

اٍد، عن نافِّعٍ، عن سالٍِّم، عنِّ ابنِّ ُعمر، قال: قال رُسوُل هللا صلى هللا   يزِّ بن أبِّي رو  َعبدِّ العزِّ

 ُ نُهما شيئ ا ُخيالء، لم ينُظرِّ َّللاَّ مامةِّ، من جر  مِّ زارِّ والعِّ سباُل فِّي اإلِّ إِّليهِّ يوم  عليه وسلم: )اإلِّ  

 ).  القِّيامةِّ

سنادِّ : نافٌِّع عن سالٍِّم. قال أبِّي:      يٌث ُمنكٌر بِّهذا اإلِّ  هذا حدِّ

قلت: نافع وسالم كالهما من كبار التابعين يرويان عن ابن عمر، ولم يأت ما يدل أنهما      

 رويا عن بعضهما، ولهذا استنكر أبو حاتم هذا النسق 

يثٍ   -1498 أبِّي َعن حدِّ نافِّعٍ، عن سالٍِّم، عنِّ  وسألُت  ُعبيدِّ هللاِّ، عن  ، عن  يُّ الد راوردِّ   رواهُ 

  ِّ . ابنِّ ُعمر، عنِّ النَّبِّي   : أن هُ نهى عن لُُحومِّ الُحُمرِّ األهلِّي ةِّ

 قال أبُو ُزرعة : إِّن ما ُهو نافٌِّع  وسالٌِّم.    

    .ِّ ي  ن الد راوردِّ ن ُهو ؟ قال : مِّ م   قُلُت ألبِّي ُزرعة : الوهُم مِّ

 ليس هذا إسناداً:  -7

، َعن   -1860  يَّةُ بن بَقِّيَّةَ، َعن أَبِّيهِّ بقية بن الَولِّيدِّ يٍث َحدَّثَنا بِّهِّ َعطِّ بَكرِّ بن  َوَسأَلُت أَبِّي َعن َحدِّ

 ِّ ي  ا فَإِّذا بِّقَوٍم  َحذلٍَم األََسدِّ ِّ، َعن َعبدِّ هللاِّ بن ُعَمَر، قاَل: َخَرجُت َسفَر  ي  ، َعن َوهبِّ بن أَباٍن القَُرشِّ

، ثُمَّ ُوقُ    وٌف، فَقاَل: ما َشأُن َهُؤالءِّ ُوقُوٌف قالُوا: َحبََسُهُم األََسُد، فَنََزَل فََمَشى إِّلَيهِّ َحتَّى أََخَذ بِّأُُذنِّهِّ

، ثُم  قاَل: ما َكَذَب َعلَيَك َرُسوُل هللاِّ   يقِّ اهُ َعنِّ الطَّرِّ عُت  قَفََدهُ، قاَل: أَُظنُّهُ ثم قاَدهُ َحتَّى نَح  ، َسمِّ

ُ ما  هللاِّ  َرُسوَل   ، يقوُل: ما ُسل َِّط َعلَى ابنِّ آَدَم إِّالَّ َمن خافَهُ، َولَو أَنَّ ابَن آَدَم لَم يََخف إِّالَّ َّللاَّ

َل ابُن آَدَم إِّالَّ إِّلَى َمن َرجا ابُن آَدَم، َولَو أَنَّ ابَن آَدَم لَم يَرُجو   ُ َعلَيهِّ َغيَرهُ، َوال ُوك ِّ إِّالَّ  َسلََّط َّللاَّ

َ ما  هِّ.  َّللاَّ  َوكَّلَهُ إِّلَى َغيرِّ

عُت أَبِّي يقوُل : ليس َهذا إسناد ا ، وبكر ليس بشيء.       فَسمِّ

 قلت: قال في الجرح والتعديل: مجهول      

 (858وقال الذهبي: وهب بن أبان عن نافع : ال يدرى من هو، وحديثه منكر بل باطل)      

 

 6899المغني في الضعفاء: رقم: - 858
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ن مجهول أيضا ، ولم يرد مثل  قلت: لما كان بكر بن حذلم مجهول، وشيخه وهب بن أبا    

هذا السند في موضع آخر، ال جرم حكم عليه أبو حاتم أنه ليس إسنادا ، بمعنى أنه مختلق أو  

 خطأ ال تُروى به األحاديث 

 ال أعرف لفالن عن فالن إال هذا:  -8

ثَنَا َحجَّ   - ، َحدَّ ىُّ يُم بيُن اليَحَسنِّ اليَخثيعَمِّ ثَنَا إِّبيَراهِّ ٍد، َعنِّ ابينِّ ُجَرييجٍ،  قال أبو داود: َحدَّ اُج بيُن ُمَحمَّ

النَّبِّىَّ   أَنَّ  َمالٍِّك،  بينِّ  أَنَسِّ  َعني  َطليَحةَ،  أَبِّى  بينِّ   ِّ َعبيدِّ َّللاَّ بينِّ  َحاَق  إِّسي َخَرَج    --َعني  قَاَل »إِّذَا 

  .» ِّ ةَ إِّالَّ بِّاَّللَّ َل َوالَ قُوَّ ِّ الَ َحوي ِّ تََوكَّليُت َعلَى َّللاَّ ني بَييتِّهِّ فَقَاَل بِّسيمِّ َّللاَّ ُجُل مِّ  الرَّ

َشييَطاٌن آ     يُن فَيَقُوُل لَهُ  الشَّيَاطِّ ى لَهُ  يَت َوُكفِّيَت َوُوقِّيَت فَتَتَنَحَّ ينَئٍِّذ ُهدِّ َخُر َكييَف  قَاَل » يُقَاُل حِّ

َى َوُكفَِّى َوُوقَِّى «)  لََك بَِّرُجٍل قَدي ُهدِّ
859) 

حسن       حديث  وقال:  به،  جريج،  ابن  عن  سعيد،  بن  يحيى  طريق  من  الترمذي  أخرجه 

 (860صحيح غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه) 

 (861وأخرجه ابن حبان في صحيحه، من طريق حجاج عن ابن جريج به)      

 وال أعرف له منه سماعا   : ال أعرف البن جريج عن إسحق إال هذا،قال البخاري     

اد   قال الدارقطني: و      ، قال:  -وهو أثبت الناس في ابن جريج-ورواه عبد المجيد بن أبي رو 

 (862حدثُت عن إسحاق. والصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق) 

 ال أعرف لفالن عن فالن رواية محفوظة   -9

 أخرج ابن عبد البر حديث الجهر بالبسملة، وذكر طرقه ثم قال:    

وأبا    ، عن ثابت، عن أنس، )أن النبي  عن األعمش، عن شعبةورواه عمار بن رزيق،     

الرحمن الرحيم(، فأخطأ فيه، وال يصح لشعبة   بكر ومعمر كانوا ال يجهرون ب )بسم هللا 

بن جواب، إال األحوص  يروه  لم  أنه  ثابت،  األعمش، عن    عن  بن رزيق، عن  عن عمار 

وال يُعرف لألعمش  شعبة، عن ثابت، عن أنس، ولم يروه أصحاب شعبة الذين هم فيه حجة،  

 عن شعبة رواية محفوظة 

 (863)   والحديث لشعبة صحيح عن قتادة ال عن ثابت.     

 
 5097سنن أبي داود، كتاب األذكار، باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته، رقم: - 859
 3426جامع الترمذي، كتاب الذكر، باب ما يقول الرجل..ز رقم:   - 860
 822صحيح ابن حبان، رقم:  - 861
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شعبة غير  الحديث أخرجه البزار باإلسناد نفسه، وقال: وال نعلم روى األعمش عن قلت:      

 (864) هذا الحديث، والَ نعلُم حدث به عن األعمش إالَّ عمار بن رزيق.

بأس      ال  معين:  ابن  وقال  زرعة،  وأبو  حاتم  وأبو  المديني،  ابن  وثقه  ُرزيق:  بن  وعمار 

 ( 865به.) 

 لم يصح لفالن رواية عن فالن   -10

يٍث    -2308 ُح بيُن ُعبَاَدةَ، َعنِّ ابينِّ ُجَرييجٍ، َعني  قال ابن أبي حاتم: َوَسأَليُت أَبِّي َعني َحدِّ َرَواهُ َروي

ٍ أَن  النَّبِّيَّ صلى هللا عليه وسلم، قَالَ  َرةَ ، َعني َعلِّي  مِّ بينِّ َضمي  َحبِّيبِّ بينِّ أَبِّي ثَابٍِّت، َعني َعاصِّ

ٍ َوال َمي ٍِّت.(      ذِّ َحي  ذََك ، َوال تَنيُظري إِّلَى فَخِّ زي فَخِّ  )ال تُبيرِّ

ٍم،  قَاَل أَ      ُت َعني َحبِّيبِّ بينِّ أَبِّي ثَابٍِّت، َعني َعاصِّ بِّري اٌج، َعنِّ ابينِّ ُجَرييجٍ، قَاَل: أُخي بِّي: َرَواهُ َحجَّ

ِّ صلى هللا عليه وسلم.  ٍ، َعنِّ النَّبِّي   َعني َعلِّي 

يث عَ      يث بذا اإلسناد من َحبِّيب، إنما هو من َحدِّ رو  قَاَل أَبِّي: ابين ُجَرييج لم يسمع َهذَا اليَحدِّ مي

مبين َخالِّد الواسطي،   ، فأرى أن ابين ُجَرييج أخذه من اليَحَسن  وال يثبت لحبيب، رواية َعني َعاصِّ

ضعيفا   َخالِّد  بين  وعمرو  ذكوان  بين  والحسن  َحبِّيب،  َعني  َخالِّد،  بين  رو  َعمي َعني  ذكوان،  بين 

يث.  اليَحدِّ

مِّ بنِّ ضمرة، عن  قال أبِّي: روى عمُرو بُن خالٍِّد ، عن حبِّيبِّ بنِّ    1502 أبِّي ثابٍِّت، عن عاصِّ

ت ة .  يث موُضوعة  خمسة  سِّ ِّ صلى هللا عليه وسلم أحادِّ ٍ ، عنِّ الن بِّي   0علِّي 

مة، عنِّ ابنِّ    -1632 كرِّ يٍد، عن عِّ ، عن يحيى بن سعِّ بِّيُّ الُمحارِّ يٍث رواهُ  وسألُت أبِّي َعن حدِّ

 عب اٍس أنَّ الحسن والُحسين عق  عنُهما. 

ِّ.  قال أبِّي: هذا     ي  يٍد األنصارِّ يثِّ يحيى بن سعِّ ن حدِّ مة قولُهُ، مِّ كرِّ  خطأٌ، إِّن ما ُهو عن عِّ

مة أنَّ حسن ا وُحسين ا       كرِّ ، عن يحيى، عن عِّ ، عن أبِّي خالٍِّد األحمرِّ قُلُت: كذا حد ثنا األشجُّ

 عق  عنُهما. 

مة قال أبِّي:       كرِّ يٍد عن عِّ وايةُ يحيى بن سعِّ ح رِّ ي    ، فإِّن هُ الَ يرضى لم تصِّ مة، كيف يروِّ كرِّ عِّ

 عنهُ. 

 

 6854مسند البزار،  رقم: - 864
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عكرمة،      عن  روايته  تصح  ال  الذي  فهو  القطان،  سعيد  بن  يحيى  حاتم  أبو  يقصد  قلت: 

 بخالف يحيى بن سيعيد األنصاري 

 المنتقى/ ابن الجارود:  

أبو معمر، قال    -  912 ثنا  الوارث،حدثنا محمد بن يحيى، قال  ثنا أيوب، عن    ثنا عبد  قال 

بن عباس رضي :)  عكرمة، عن  عنهما  وسلم عق  هللا  النبي صلى هللا عليه  الحسن    أن  عن 

 كبشا وعن الحسين كبشا( 

قال ابن الجارود: رواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا     

 به عكرمة 

 قلت: واضح أن الذين جاوزوا به عكرمة إنما سلكوا الجادة    

 لم يرو فالن عن فالن شيئاً: -11

عن    -1686 معتمر،  عن  القرشي  الوليد  بن  سعيد  بن  محمد  رواه  حديٍث  عن  أبي  وسألُت 

نَى{ قال: بالخلف.  ا َمن أَعيَطى َواتَّقَى. َوَصدََّق بِّاليُحسي  أبيه، َعن مقاتل بن حيان في قوله: }فَأَمَّ

لتيمي  واقال أبي: هذا خطأ، إنما هو: معتمر عن شبيب بن َعبد الملك، عن مقاتل بن حيان     

 لم يرو عن مقاتل شيئ ا. 

 (866قال يحيى بن معين: لم يرو عن أبي الزعراء إال سلمة بن كهيل) 

قلت: قال ابن سعد: واسمه عبد هللا بن هانئ الحضرمي وعداده في كندة. روى عن علي     

 (867وعبد هللا بن مسعود، وكان ثقة وله أحاديث) 

عمرو بن عمرو الجشمي، يروي عن أبي    وهناك أبو الزعراء آخر متأخر الطبقة، وهو      

األحوص، يروي عنه سفيان بن عيينة وشعبة والثوري، وطبقتهم، وقد فرق بينهما الترمذي  

 3805حديث رقم:

أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن    -4107من ذلك: في سنن النسائي:    

 )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(  أبي الزعراء، عن عمه أبي األحوص، عن عبد هللا قال : 

 

 4/49، 1تاريخ يحيى بن معين/ الدوري، تحقيق أحمد نور سيف، ط - 866

 6/171طبقات ابن سعد:  - 867



304 

 

وهناك أبو الزعراء ثالث: وهو يحيى بن الوليد، متأخر الطبقة عن الثاني، يروي عنه عبد     

 الرحمن بن مهدي وطبقته 

داود:     أبي  سنن  في  رواياته:  يمِّ    -376من  اليعَظِّ َعبيدِّ  بيُن  َوَعبَّاُس  ُموَسى  بيُن  ُد  ُمَجاهِّ ثَنَا  َحدَّ

ىُّ  لُّ بيُن   -اليَمعينَى -اليعَنيبَرِّ ، َحدَّثَنِّى ُمحِّ يَى بيُن اليَولِّيدِّ ، َحدَّثَنِّى يَحي ى ٍ دِّ َمنِّ بيُن َمهي حي قَاالَ َحدَّثَنَا َعبيُد الرَّ

النَّبِّىَّ   ُدُم  أَخي ُكنيُت  قَاَل:  حِّ،  السَّمي أَبُو  َحدَّثَنِّى  وسلم-َخلِّيفَةَ،  عليه  هللا  أَني    -صلى  أََراَد  إِّذَا  فََكاَن 

لَ  بِّهِّ فَأُتَِّى بَِّحَسٍن أَوي ُحَسييٍن    يَغيتَسِّ تُُرهُ    -رضى هللا عنهما  -قَاَل »َول ِّنِّى قَفَاَك«. فَأَُول ِّيهِّ قَفَاَى فَأَسي

لِّ اليغاُلَمِّ «.   ني بَوي يَةِّ َويَُرشُّ مِّ لِّ اليَجارِّ ني بَوي لُهُ فَقَاَل » يُغيَسُل مِّ ئيُت أَغيسِّ هِّ فَجِّ رِّ  فَبَاَل َعلَى َصدي

.  قَاَل َعبَّا     َراءِّ عي . قَاَل أَبُو َداُوَد: َوُهَو أَبُو الزَّ يَى بيُن اليَولِّيدِّ  ٌس: َحدَّثَنَا يَحي

حدثنا أبو    -215ومما وجدته مما يخالف قول ابن معين: ما في "صفة  الجنة" ألبي نعيم:       

  محمد بن حيان، ثنا أبو بكر بن معدان، ثنا أحمد بن محمد بن غالب، ثنا شعيب بن محرز، ثنا 

أبي، عن أبيه، عن جده أبي الزعراء، عن ابن مسعود ، قال: )سئل رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم عن سرج أهل الجنة فقال: )هي قناديل معلقة بالعرش تضيء ألهل الجنة فوق العرش،  

 ال يطفأ نورها، وال يقصر عنها أبصارهم من النظر ( 

لمة بن كهيل ، فيكون عند ابن معين  فالراوي عن ابن مسعود هنا هو شخص آخر غير س    

 معلوال 

وشعيب بن محرز هذا هو: شعيب بن محرز بن شعيب بن زيد بن أبي الزعراء )كما في       

 ( 12/53تاريخ دمشق: 

: لم يرو عن عروة بن ُمضرس غير الشعبي)  - نِّي  قال الدَّاَرقُطي
868) 

قال: هذا حديث        ثم  بن مضرس،  الشعبي عن عروة  الحاكم حديثا من طريق  وقد أخرج 

صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد اإلسالم، وقد أمسك عن إخراجه  

الشيخان محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث  

 نا عروة بن الزبير بن العوام حدث عنه  عنه غير عامر الشعبي، وقد وجد 

حدثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ببغداد، ثنا أبو عبد هللا أحمد بن عبد هللا    -  1702

خالد   بن  يوسف  ثنا  المكي،  فليح  بن  الوهاب  عبد  عن  بتستر،  التستري  حسان  بن  أحمد  بن 

الطائي رضي هللا   أبيه، عن عروة بن مضرس  بن عروة، عن  ثنا هشام  البصري،  السمتي 
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 صلى هللا عليه وسلم وهو بالموقف فقلت: يا رسول هللا أتيت من  عنه قال: )جئت رسول هللا 

جبل طي أكللت مطيتي وأتبعت نفسي، وهللا ما بقي من جبل من تلك الجبال إال وقفت عليه  

فقال: )من أدرك معنا هذه الصالة ل يعني صالة الغداة، وقد أتى عرفة قبل ذلك ليال أو نهارا  

 فقد تم حجه وقضى تفثه( 

 (، ال يوثق بسنده 869، متهم بالكذب) سف بن خالد السمتي: متروكقلت: يو 

 ال ي عرف فالن عن فالن  -12

َعنِّ    -2429  ، ينانِّيُّ الس ِّ ُموَسى  بن  الفَضُل  َرواهُ  يٍث  َحدِّ َعن  أَبِّي  َوَسأَلُت  حاتم:  أبي  ابن  قال 

ن  نَّهُ َصعََد َرُسوُل هللاِّ  الُحَسينِّ بن واقٍِّد، َعن أَوفَى بن َدلَهٍم، َعن نافِّعٍ، َعنِّ ابَن ُعَمَر، أَ  بََر  المِّ

يَن  فَناَدى بَِّصوٍت َرفِّيعٍ :) ، الَ تُؤُذوا الُمسلِّمِّ يماُن إِّلَى قَلبِّهِّ يا َمعَشَر َمن أَسلََم بِّلِّسانِّهِّ َولَم يُفضِّ اإلِّ

ُ َعوَرتَ  م فَإِّنَّهُ َمنِّ اتَّبََع َعوَرةَ الُمسلِّمِّ اتَّبََع َّللاَّ َّبِّعُوا َعَوراتِّهِّ ُ َعوَرتَهُ يَ َوال تَت فَضُحهُ  هُ، َوَمنِّ اتَّبََع َّللاَّ

 ( َولَو فِّي َجوفِّ َرحلِّهِّ 

 ، والَ أدري ما هو. الَ يُعرف أوفى َعن نافِّعٍ قاَل أَبِّي:      

بن       الفضل  حدثنا  قاال  معاذ،  بن  والجارود  أكثم  بن  يحيى  حدثنا  الترمذي:  أخرجه  قلت: 

موسى، حدثنا الحسين بن واقد، عن أوفى بن دلهم، عن نافع، عن ابن عمر قال: صعد رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: )يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم  

إلى  اإليمان  تتبع    يفض  من  فإنه  عوراتهم  تتبعوا  وال  تعيروهم  وال  المسلمين  تؤذوا  ال  قلبه 

 عورة أخيه المسلم تتبع هللا عورته...(  

   (870)قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث الحسين بن واقد   

لمروذي  في بحر الدم: الحسين بن واقد المروزي: استنكر أحمد بعض حديثه، وفي رواية ا   

 أيضا قال أحمد: ليس بذاك، وقال في رواية الميموني: له أشياء مناكير. 

   4وقال ابن حجر في التقريب: ثقة له أوهام، خت م       

 قلت: أخرج له مسلم حديثا واحدا ، في الشواهد     

 اإلسناد غير متفق:  -13

 

 464/ 4ميزان االعتدال: الذهبي،    - 869

 2032سنن الترمذي: كتاب األدب، ما جاء في تعظيم المؤمن، رقم:   - 870
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ابن       عن  وردان،  بن  سلمة  عن  قيس،  بن  غازي  عن  القرطبي:  خليل  بن  أصبغ  روى 

الربي ابن مسعود قال: )شهاب، عن  ُخثيم، عن  أبي    صليت وراء رسول هللا  ع بن  وخلف 

بكر سنتين وخمسة أشهر، وخلف عمر عشر سنين، وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة، وخلف  

 نهم يديه إال في تكبيرة اإلحرام وحدها( علي بالكوفة خمس سنين، فما رفع واحد م 

الفرضي:      ابن  متفق،قال  غير  اإلسناد  ابن شهاب،    إن  يرو عن  لم  بن وردان  سلمة  ألن 

وابن شهاب لم يرو عن الربيع بن ُخثيم حرفا  قط وال رآه، وقال: )إن ابن مسعود صلى خلف  

يالكوفة  هللا    علي  رضي  عفان  بن  عثمان  خالفة  في  مات  مسعود  وابن  سنين(،  خمس 

 (871عنه.) 

 هل( لتعصبه لرأي المالكية،  273وابن الفرضي اتهم به أصبغ بن خليل) ت:    

 ليس له أصل:  -14

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سعيد بن المسيب، عن أبي    -4143

 ك.( ثعلبة: )كل ما ردت عليك قوس

أبي       عن  المسيب،  بن  سعيد  عن  سعيد،  بن  يحيى  عن  األوزاعي،  عن  ضمرة،  رواه 

ثعلبة... فقال: ما لسعيد بن المسيب وأبى ثعلبة؟ قلت له: أتخاف أن ال يكون له أصل؟ قال:  

 نعم. 

قال أبو زرعة: وإنما رواه األوزاعي عن عمرو بن شعيب. أخبرني به محمود بن خالد     

 (872الواحد عن األوزاعي.) عن عمر بن عبد 

حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن    -  3211الحديث أخرجه ابن ماجه:     

يونس الرملي، قاال حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن األوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد  

ليك  بن المسيب، عن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ) كل ما ردت ع

 قوسك ( 

 

القاهرة،   - 871 المدني،  مكتبة  العطار،  عزت  تحقيق  الفرضي،  ابن  باألندلس،  للعلم  والرواة  العلماء  تاريح 

"ا1/93ج كتاب  من  المثال  هذا  )استفدت  القرطبي  خليل  بن  أصبغ  ترجمة  مختلفي ،  روايات  في  لوهم 

 ( 391األمصار" للدكتور عبد الكريم وريكات، ص/

 (. 1166تاريخ أبي زرعة: )  - 872
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قال الشيح األلباني: عن ضمرة بن ربيعة عن األوزاعي عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن     

المسيب، عن أبي ثعلبة به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ضمرة بن  

 (  873ربيعة وهو ثقة. ويحيى بن سعيد هو األنصاري النجاري، أبو سعيد المدني القاضي)

 د مستحيل: إسنا -15

أخرج الخطيب عن علي بن مسلم الطوسي، نا سعيد بن عامر، عن قابوس بن أبي ظبيان،     

أبيه عن جابر قال:   أبيه، عن جده، عن جابر بن عبد هللا، قال وحدثنا مرة أخرى عن  عن 

)رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يفحج بين فخذي الحسين ويقبل زبيبته، ويقول:  

 قاتلك(  لعن هللا

تناله      ال  عترتي  يبغض  أمتي  من  رجل  قال:  قاتله؟  ومن  هللا  رسول  يا  فقلت  جابر:  قال 

 شفاعتي، كأن بنفسه بين أطباق النيران يرسب تارة ويطفو أخرى وإن جوفه ليقول غق غق ( 

األزهر      أبي  ابن  يكون  أن  أبعد  وال  ومتنا،  إسنادا  موضوع  اإلسناد  وهذا  الخطيب:  قال 

، ثم عرف استحالة هذه الرواية فرواه  ورواه عن قابوس عن أبيه عن جده عن جابر وضعه  

بعد ونقص منه عن جده، وذلك أن أبا ظبيان قد أدرك سلمان الفارسي وسمع منه وسمع من  

أيضا، أبي طالب  أكان    علي بن  أبوه ال يعرف  أبي ظبيان حصين بن جندب وجندب  واسم 

مسلما أو كافرا فضال عن أن يكون روى شيئا، ولكن في الحديث الذي ذكرناه عنه فساد آخر  

ا  وهو استحالة رواية سعيد بن عامر عن قابوس وذلك أن سعيد لم يقف واضعه عليه فيغيره  

لم يدرك س عيد قابوس، وكان قابوس قديما روى  بصري وقابوس كوفي ولم يجتمعا قط بل 

وليس لسعيد  عنه سفيان الثوري وكبراء الكوفيين ومن آخر من أدركه جرير بن عبد الحميد  

 (874وهللا أعلم)   بن عامر رواية إال عن البصريين خاصة 

 

 ال نعلمه حدث بغير هذا الحديث: -16

 أو: ال نعلمه روى غير هذا الحديث    

 

 2027، حديث رقم: 27/ 5سلسلة الصحيحة:  - 873

ط  - 874 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بغداد:)  دمشق 3/291(  1تاريخ  تاريخ  في  عساكر،  ابن  ونقله   ، 

14/224 
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 أو: ال نعلمه أسند غير هذا الحديث    

الترمذي:-445 عيسى  أبو  عن  -قال  جريج،  ابن  حدثنا  أبي،  حدثنا  يحيى،  بن  سعيد  حدثنا 

قال رسول هللا صلى هللا عليه   قال:  مالك،  بن  أنس  أبي طلحة، عن  بن  بن عبد هللا  إسحاق 

من بيته: بسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة إال باهلل ،    وسلم: )من قال، يعني إذا خرج

 يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان(  

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثوني عن يحيى بن سعيد، عن ابن      

ا  وال أعرف البن جريج، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة غير هذ جريج بهذا الحديث  

 . وال أعرف له سماعا منه الحديث 

 قال أبو بكر البزار:    -4091   

نا        قال:  بن سليمان  الرحيم  عبد  نا  قال:  أو غيره  أبو كريب  اإلفريقي عن    حدثنا  أيوب 

صفوان ين سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال:)نهى رسول هللا  

   ) عن كل ذي ناب من السباع والمجثمة والنهبة وأحسبه قال: الحمار اإلنسي 

 نحو كالمه من وجوه   وهذا الحديث قد روى عن النبي     

فلذلك ذكرنا حديث أبي الدرداء   رسول هللا    وأبو الدرداء فمن أعلى من روى ذلك عن    

لجاللته ولم نعد كل ما روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا الوجه بهذا اللفظ إال  

 أن يغير لفظا أو يزيد شيئا. وإسناده حسن 

 وال نعلم روى سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء غير هذا الحديث      

ال      بذكر  يلي  فيما  تعقيبه على  وأكتفي  في  العبارة  هذه  نحو  البزار  فيها  ذكر  التي  مواضع 

 بعض المرويات، بذكر رقم الرواية وعبارة البزار: 

 وال نعلم روى زيد بن أسلم عن أم الدرداء غير هذا الحديث .   -4134

 وال نعلم أسند ابن عباس عن زيد غير هذا الحديث .   -4295

 َعن ابن عَُمر غير هذا الحديث. وال نعلم أسند منصور، َعن نافع،    -5648

 وال نعلم أسند منصور، َعن نافع، َعن ابن ُعَمر غير هذا الحديث.   -5648
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النبي    -6045 أبيه، َعن  المكي، َعن سالم، َعن  دينار  رو بن  َعمي غير هذا    وال نعلم أسند 

رو بن دينار قال: سمعت ابن ُعَمر. والص    الحديث. واب ما  وقد رواه داود العطار، َعن َعمي

 رواه ابن عيينة. 

 ولم يسند قدامة بن موسى، َعن سالم ، َعن أبيه غير هذا الحديث.....   -6091

، والَ نعلُم حدث به عن األعمش  وال نعلم روى األعمش عن شعبة غير هذا الحديث   -6854

 إالَّ عمار بن رزيق. 

نَاد، َعن عروة، َعن أبي    -8041 هَُريرة غير هذا الحديث وهو معروف  وال نعلم أسند أبو الز ِّ

 من حديث هشام. 

 :ال يثبت بهذا السند شيء  -17

قال ابن رجب: "ذكر األسانيد التي ال يثبت منها شيء، أو يثبت منها اليسير، مع أنه قد    

 (875روي بها أكثر من ذلك") 

 وساق أمثلة على األسانيد التي ال يثبت منها شيء، مثل:    

 قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة..     

 أبي هريرة... يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب، عن      

الضعفاء      يد  على  السند  بهذا  الرواية  جاءت  قد  أنه  يعني  شيء"  منها  يثبت  "ال  وقوله: 

 والمجهولين، أما من طريق الثقات فال يوجد حديث روي بهذا السند 

أبي      عن  بالرواية  مشهور  سعيد  وكذا  سعيد،  عن  بالرواية  مشهور  قتادة  أن  العلم  مع 

ابن حظه  ال  الذي  لكن  بهذا    هريرة،  هريرة"،  أبي  عن  سعيد  عن  "قتادة  رواية  أن  رجب 

 النسق هي التي لم يصح بها شيء، وإن كان قد رُوي بها من طريق الضعفاء 

 المبحث الثالث: تصحيح اإلسناد أو تحسينه مع كونه فريد النسق: 

 رأيت ذلك في صنيع البزار في عدة مواضع    

 

 2/732شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج - 875
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 فمما صححه:  

البزار:    -1 بيُن  3413قال  اُد  َحمَّ بََرنَا  أَخي قَاَل:  َعفَّاُن،  بََرنَا  أَخي قَاَل:   ،ٍ َعلِّي  بيُن  ُرو  َعمي بََرنَا  َوأَخي ل 

، رَ  ٍم، َعني أَبِّيهِّ عِّ يَّةَ َوُهَو أَبُو بِّشيٍر، َعني نَافِّعِّ بينِّ ُجبَييرِّ بينِّ ُمطي شِّ َي  َسلََمةَ، َعني َجعيفَرِّ بينِّ أَبِّي َوحي ضِّ

  ُ هللاِّ  َّللاَّ َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ي،  َعنيهُ،  َواليَماحِّ َواليعَاقُِّب،  َمُد،  َوأَحي ُد،  ُمَحمَّ أَنَا  َماء   أَسي لِّي  )إِّنَّ   :

 ). َر األَنيبِّيَاءِّ َشُر النَّاُس َعلَى َعقِّبِّي، َواليعَاقُِّب آخِّ ي يُحي ُر الَّذِّ  َواليَحاشِّ

ادِّ بينِّ َسلََمةَ       يَّةَ َغييُر َحمَّ شِّ يَث َجعيفَرِّ بينِّ أَبِّي َوحي  َوالَ نَعيلَُم َرَوى َحدِّ

يَّةَ        شِّ َوحي أَبِّي  بيَن  َجعيفََر  أَنَّ  نَعيلَُم  يثِّ َوالَ  اليَحدِّ َهذَا  َغييَر  ُجبَييٍر  بينِّ  نَافِّعِّ  َعني  نََد  نَاُدهُ    أَسي َوإِّسي

يٌح.أهل  َصحِّ

ر وثابت من طريق محمد بن جبير عن أبيه،  أخرجه البخاري وغيره:  قلت: الحديث مشهو  

ُد بيُن    -4896قال البخاري:   بََرنِّي ُمَحمَّ ِّ، قَاَل أَخي ي  هيرِّ بََرنَا ُشعَييٌب، َعني الزُّ ، أَخي ثَنَا أَبُو الييََمانِّ َحدَّ

عيُت   قَاَل َسمِّ َعنيهُ   ُ َي َّللاَّ ٍم، َعني أَبِّيهِّ َرضِّ عِّ يَقُوُل:  ُجبَييرِّ بينِّ ُمطي َعلَييهِّ َوَسلََّم   ُ ِّ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَّ

اليَحا  َوأَنَا  اليُكفيَر  بَِّي   ُ ُحو َّللاَّ يَمي ي  الَّذِّ ي  اليَماحِّ َوأَنَا  َمُد  أَحي َوأَنَا  ٌد  ُمَحمَّ أَنَا  َماء   أَسي لِّي  ي  )إِّنَّ  الَّذِّ ُر  شِّ

ي َوأَنَا اليعَاقُِّب( َشُر النَّاُس َعلَى قََدمِّ  يُحي

أخبرني أحمد بن محمد بن    -  4186أخرجه الحاكم من وجه آخر عن حماد بن سلمة:   وقد      

عمرو األخمسي ثنا الحسن بن حميد، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن جعفر  

بن أبي وحشية، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  

 د والمقفى والحاشر والخاتم والعاقب (وسلم يقول:)أنا محمد وأحم

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه      

الطبراني في الكبير ) رقم:         تحقيق شعيب،    16816( وأحمد ) رقم:  1563وأخرجه 

 وقال: صحيح على شرط مسلم( من وجوه أخرى عن حماد به.. 

ماد بن سلمة، فالذي يظهر أن حماد  وبهذا يتبين أن الذي انفرد به من هذا الوجه هو ح      

 أخطأ في قوله: عن نافع بن جبير، عن أبيه...  والصواب: عن محمد بن جبير عن أبيه.. 

ولم أجد في المصادر رواية لحماد عن جعفر، أو لجعفر عن نافع بن جبير غير ما رواه       

 البزار وغيره من حديث: ) إن لي أسماء...( 

من رجال الشيخين، وجعفر بن أبي وحشية ثقة أيضا من رجال    ونافع بن جبير ثقة فاضل    

 الشيخين 

وأمكن        نظره،  وجهة  من  ثقات  رجاله  كان  إذا  اإلسناد  يرى صحة  البزار  أن  فالظاهر 

 سماع بعضهم من بعض، وال يضر كون النسق فريد والراوي تفرد به 
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مت     به هو حماد بن سلمة، وهو  تفرد  الذي  أن  إلى  بالنظر  أن  لكن  كلم في حفظه، فيظهر 

 الصواب عدم تصحيح مثل هذا السند 

بََرنَا أَبُو    ( 3437قال البزار: )  -2 ، قَاال: أَخي يُّ ٍد التَّييمِّ يُم بيُن ُمَحمَّ ٍ، َوإِّبيَراهِّ ُرو بيُن َعلِّي  بََرنَا َعمي أَخي

، َعني ُمَحمَّ  يُم بيُن َسعيٍد، َعني أَبِّيهِّ بََرنَا إِّبيَراهِّ ٍم، َعني أَبِّيهِّ َداُوَد، قَاَل: أَخي عِّ  دِّ بينِّ ُجبَييرِّ بينِّ ُمطي

: يَ    ، قَالَتي ي إِّلَيَّ عِّ جِّ َرأَة  أَتَتِّ النَّبِّيَّ صلى هللا عليه وسلم، فَذََكَرتي لَهُ َشييئ ا، فَقَاَل لََها: اري ا  ) أَنَّ امي

ٍر.(   َرُسوَل هللاِّ، فَإِّني لَمي أََرَك؟ قَاَل: ائيتِّي أَبَا بَكي

اليحَ       ني  َوَهذَا  ِّ صلى هللا عليه وسلم مِّ النَّبِّي  ٍم َعنِّ  عِّ بيُن ُمطي ُجبَييُر  إِّالَّ  يهِّ  وِّ يَري أََحد ا  نَعيلَُم  يُث الَ  دِّ

ٌل َعنيهُ،   ٍه ُمتَّصِّ نَد ا َغييَر َهذَا  َوجي يث ا ُمسي دِّ بينِّ ُجبَييٍر َحدِّ يَم، َعني ُمَحمَّ َوالَ نَعيلَُم َرَوى َسعيُد بيُن إِّبيَراهِّ

يثِّ  يٌح. ، َوإِّ اليَحدِّ نَاُدهُ َصحِّ  سي

البخاري:      قال  نفسها:  الطريق  من  وغيرهما  الشيخان  أخرجه  َعبيُد    -7220  قلت:  ثَنَا  َحدَّ

مٍ  عِّ دِّ بينِّ ُجبَييرِّ بينِّ ُمطي ، َعني ُمَحمَّ يُم بيُن َسعيٍد، َعني أَبِّيهِّ ثَنَا إِّبيَراهِّ ِّ، َحدَّ يزِّ بيُن َعبيدِّ َّللاَّ ،  اليعَزِّ ، َعني أَبِّيهِّ

: يَا  قَاَل: )أَ  . قَالَتي َع إِّلَييهِّ جِّ ٍء فَأََمَرَها أَني تَري َرأَةٌ فََكلََّمتيهُ فِّي َشيي تَتي النَّبِّيَّ صلى هللا عليه وسلم امي

َك؟   دي أَجِّ َولَمي  ئيُت  جِّ إِّني  أََرأَييَت   ِّ َّللاَّ تَ -َرُسوَل  اليَموي يُد  تُرِّ أَبَا    -َكأَنََّها  فَأيتِّي  ينِّي  دِّ تَجِّ لَمي  إِّني  قَاَل: 

 (   876) (بَكيرٍ 

البزار)   -3 َحدَّثنا  (:  4867قال  قال:  ُمَحمد،  بن  ثابت  َحدَّثنا  قال:  موسى،  بن  يوسف  َحدَّثنا 

ي هللا عنهما، أن   سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، َعن ابنِّ عباس، َرضِّ

 صلى حين انكسفت الشمس ثمان ركعات وأربع سجدات يقرأ في كل ركعة.  النَّبيَّ 

ال      ألنا  ذكرناه  إنما  الحديث  ابنِّ  وهذا  َعن  طاووس،  عن  ثابت  أبي  بن  حبيب  أسند  نعلم 

   وإسناده صحيحعباس غير هذا الحديث، 

النبي صلى هللا      ابن عباس أن  أبي ثابت عن طاووس عن  ابن حبان: خبر حبيب بن  قال 

عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح ألن حبيبا لم  

 (877)يسمع من طاووس هذا الخبر

 

 صحيح البخاري، كتاب األحكام،  باب االستخالف - 876

 2854 صحيح ابن حبان، رقم:  - 877
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يُل  -  2149قلت: ورواية حبيب أخرجها مسلم:       َماعِّ ثَنَا أَبُو بَكيرِّ بيُن أَبِّى َشييبَةَ، َحدَّثَنَا إِّسي َحدَّ

 ِّ صلى  -ابيُن ُعلَيَّةَ، َعني ُسفييَاَن، َعني َحبِّيٍب، َعني َطاُوٍس، َعنِّ ابينِّ َعبَّاٍس قَاَل: )َصلَّى َرُسوُل َّللاَّ

يَن َكَسفَتِّ   -هللا عليه وسلم بَعِّ َسَجَداٍت.( حِّ ُس ثََماَن َرَكعَاٍت فِّى أَري  الشَّمي

وقد أخرجها مسلم بعد أن أخرج الرواية الصحيحة من طريق زيد بن أسلم عن عطاء،       

لََم،  -2147عن ابن عباس: )  ثَنَا َحفيُص بيُن َمييَسَرةَ، َحدَّثَنِّى َزييُد بيُن أَسي يٍد، َحدَّ َحدَّثَنَا ُسَوييُد بيُن َسعِّ

ِّ    َعني  دِّ َرُسولِّ َّللاَّ ُس َعلَى َعهي صلى هللا  -َعَطاءِّ بينِّ يََساٍر، َعنِّ ابينِّ َعبَّاٍس، قَاَل: انيَكَسفَتِّ الشَّمي

ِّ    -عليه وسلم وِّ    -صلى هللا عليه وسلم-فََصلَّى َرُسوُل َّللاَّ َر نَحي يال  قَدي ا َطوِّ َوالنَّاُس َمعَهُ فَقَاَم قِّيَام 

، ثُمَّ َرَكَع  ُسوَرةِّ اليبَقََرةِّ، ثُمَّ رَ  لِّ يال  َوُهَو ُدوَن اليقِّيَامِّ األَوَّ ا َطوِّ يال ، ثُمَّ َرفََع فَقَاَم قِّيَام  َكَع ُرُكوع ا َطوِّ

يال (   ُرُكوع ا َطوِّ

وطريق حبيب عن طاووس هي الوحيدة في صحيح مسلم، وقد أخرجها لينبه عليها ويبين     

 الوهم الذي فيها. 

أحمد بن َعبدة وحوثرة بن ُمَحمد، واللفُظ ألحمد، َعن ابن    َحدَّثنا (:    6045قال البزار:)    -4

رو بن دينار، َعن سالم، َعن أبيه قال: قال َرُسول هللاِّ  : )من كان له َعبد بينه  عيينة، َعن َعمي

وبين آخر فأعتق أحدهما نصيبه فإن موسر قوم عليه بأغلى القيمة، أو قوم قيمة ال وكس وال  

 شطط ثم أعتق.( 

رو بن دينار المكي، َعن سالم، َعن أبيه، َعن النبي  وال نعل     غير هذا الحديث.   م أسند َعمي

رو بن دينار قال: سمعت ابن ُعَمر.      والصواب ما رواه ابن  وقد رواه داود العطار، َعن َعمي

 عيينة. 

ب البزار رواية ابن عيينة مع تصريحه بأن السند فريد فيما يعلم      قلت: صو 

 الرواية من طريق عمرو، عن سالم، عن أبيه.. في عدد من الروايات: لكن قد ثبتت    

داود:    ففي     ينَاٍر،    -  3949سنن أبي  دِّ بينِّ  و  رِّ َعني َعمي ُسفييَاُن،  ثَنَا  َحدَّ َحنيبٍَل،  بيُن  َمُد  أَحي َحدَّثَنَا 

النَّبِّىَّ   بِّهِّ  يَبيلُُغ   ، أَبِّيهِّ َسالٍِّم، َعني  إِّذَا  -صلى هللا عليه وسلم-َعني  تََق    »  فَأَعي اثينَيينِّ  بَييَن  اليعَبيُد  َكاَن 

ُم َعلَييهِّ قِّيَمة  الَ َوكيَس َوالَ َشَطَط ثُمَّ يُعيتَُق «.  ا يُقَوَّ ر  يبَهُ فَإِّني َكاَن ُموسِّ  أََحُدُهَما نَصِّ

حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن    -  13  وفي مسند الطيالسي:    

نبي صلى هللا عليه وسلم قال : )ما من رجل رأى مبتلى فقال الحمد هلل  عمر، عن عمر: أن ال

الذي عافاني مما ابتالني به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيال إال لم يصبه البالء كائنا ما  

 كان( 
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حدثنا حماد بن زيد، قال ثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد هللا بن عمر، عن    -  1553

 ( عائشة قالت: ) طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمنى قبل ان يطوف بالبيت 

و أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد، نا عبد    -6607وفي شعب اإليمان للبيهقي:     

نا   الم بن  لرو بن دينار، عن سلالح، عن عملمعاذ يعني ابن خالد، أنا صالرحيم أبي منيب، 

د هللا، عن أبيه قال: )كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : ليطلعن عليكم  لعب

 ( رجل من هذا الباب من أهل الجنة فجاءه سعد بن مالك فدخل منه فذكر الحديث ..

من طريق الشافعي، أنبأ سفيان، عن عمرو بن  -  9374في سنن البيهقي الكبرى:    ومنها:   

دينار، عن سالم، قال قالت عائشة رضي هللا عنها: )أنا طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ( لحله وإحرامه قال سالم وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحق أن تتبع

رمي قال نا جعفر بن حميد،  حدثنا محمد بن عبد هللا الحض  -  5792وفي المعجم األوسط:     

قال نا عبد الصمد بن سليمان، عن عمر بن فرقد، عن عمرو بن دينار، عن سالم،  عن أبيه  

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :)طعام االثنين يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي  

 الثمانية( 

ليد النرسي ثنا محمد بن عبيد  حدثنا محمد بن صالح بن الو  -13234وفي المعجم الكبير:       

هللا بن حفص األنصاري ثنا محمد بن موسى السعدي، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن  

 أبيه: عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ) ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن ( 

أن    فهذه روايات عديدة كلها تثبت شهرة رواية عمرو عن سالم عن أبيه، مما يدل على     

 إطالق البزار فيه نظر 

 ومما حسنه البزار: 

ثَنَا 58قال البزار:)  • ، قَاَل:َحدَّ يُّ يَى األَُرز ِّ ٍب، قَاَل:    ( َحدَّثَنَا اليَحَسُن بيُن يَحي ُسلَييَماُن بيُن َحري

أَبِّي:  فِّي  تََمثَّليُت   : قَالَتي َعائَِّشةَ،  َعني   ، مِّ اليقَاسِّ َعنِّ  َزييٍد،  بينِّ   ِّ َعلِّي  َعني  َسلََمةَ،  بيُن  اُد  َحمَّ ثَنَا    َحدَّ

لِّ  َمةٌ لِّألََرامِّ صي هِّ   َربِّيُع الييَتَاَمى عِّ هِّ قَى اليغََماُم بَِّوجي تَسي  َوأَبييَُض يُسي

   اَل : ذَاَك َرُسوُل هللاِّ  فَقَ      

       ِّ فَةِّ النَّبِّي  ُخُل فِّي صِّ يُث يَدي نَاُدهُ َحَسٌن.    َوَهذَا اليَحدِّ  َوإِّسي

يثِّ       مِّ َغييَر َهذَا اليَحدِّ نََد َعنِّ اليقَاسِّ نَعيلَُم أَنَّ َعلِّيَّ بيَن َزييٍد أَسي َغييُر  َوالَ  فَةَ  هِّ الص ِّ َرَوى َهذِّ ، َوالَ 

. أَبِّي   نَادِّ سي ٍر بَِّهذَا اإلِّ  بَكي
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قلت: علي بن زيد: هو ابن جدعان وهو ضعيف، والبزار نفسه قال فيه: َوَعلِّيُّ بيُن َزييٍد قَدي      

يثَهُ.) عند حديث رقم:  تََملُوا َحدِّ يثِّهِّ َواحي  (  21تُُكل َِّم فِّي َحدِّ

ن سعد، حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال: نا بشر بن عمر، قال: نا هشام ب   -4134 •

عن زيد بن أسلم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  

 هللا عليه وسلم: )ما ينبغي للعان أن يكون وجيها عند هللا عز وجل(  

وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذا اللفظ إال من هذا     

 ال نعلم روى زيد بن أسلم عن أم الدرداء غير هذا الحديث  ، ووإسناده حسنالوجه  

فيه      وقال  الشواهد،  في  مسلم  له  أخرج  النقاد،  عامة  عند  ضعيف  سعد:  بن  هشام  قلت: 

بن   هشام  فيه وجود  راعى  الحديث  لهذا  البزار  تحسين  فإن  لهذا  أوهام،  له  الحافظ: صدوق 

 سعد 

البزار:   • َحدَّثَنِّي  342قال  قَاَل:  َشاٍم،  هِّ بيُن  ُمعَاذُ  ثَنَا  َحدَّ قَاَل:  اليُمثَنَّى،  بيُن  ُد  ُمَحمَّ ثَنَا  َحدَّ ل 

َي   فَى، َعني أَُسييرِّ بينِّ َجابٍِّر، قَاَل: َكاَن ُعَمُر بيُن اليَخطَّابِّ َرضِّ أَبِّي، َعني قَتَاَدةَ، َعني ُزَراَرةَ بينِّ أَوي

إَِّذ  َعنيهُ   ُ ٍر؟ َحتَّى أَتَى َعلَى  َّللاَّ : أَفِّيُكمي أَُوييُس بيُن َعامِّ َداُد أَهيلِّ الييََمنِّ َسأَلَُهمي َداُد أَمي ا أَتَى َعلَييهِّ األَمي

ٍن ؟ قَاَل: نَعَمي ، قَاَل: َهلي  ني قَري ني ُمَراٍد مِّ ، قَاَل: مِّ ٍر؟ قَاَل: نَعَمي   أَُوييٍس، فَقَاَل: أَنيَت أَُوييُس بيُن َعامِّ

بِّكَ  قَاَل:  َكاَن   ، نَعَمي قَاَل:  ؟  َوالَِّدةٌ  أَلََك  قَاَل:   ، نَعَمي قَاَل:  َهٍم؟  ري دِّ َع  ضِّ َموي إِّالَّ  نيهُ  مِّ فَبََرأيَت  بََرٌص   

عيُت َرُسوَل هللاِّ  ... َسمِّ َدادِّ أَهيلِّ الييََمنِّ ٍر َمَع أَمي  ، يَقُوُل: يَأيتِّي َعلَييَك أَُوييُس بيُن َعامِّ

نََد أُسَ     يَث َوالَ نَعيلَُم أَسي  ييُر بيُن َجابٍِّر، َعني ُعَمَر إِّالَّ َهذَا اليَحدِّ

ُرهُ َحَسٌن، فَلَهُ آفَةٌ.      نَاُدهُ َظاهِّ يُث أَُسييٍر ُمنيَكٌر، َوإِّني َكاَن إِّسي ٍر: َحدِّ  قَاَل أَبُو بَكي

صحيحه،     في  مسلم  أخرجه  والحديث  قصدها،  التي  اآلفة  البزار  يبين  لم  قلت  قلت: 

ادة به، ومن طريق أبي نضرة عن أُسير به، فالحديث محفوظ عن  من طريق قت  6651برقم: 

 أُسير

ولعله يقصد أن أُسير غير معروف بالرواية عن عمر، ولم يصرح بالسماع منه، فظاهر     

 الراوية أنه أخذ القصة عن رجل مجهول عن عمر

   (878وقال ابن عدي في ترجمة أويس القرني: "مالك ينكره، يقول لم يكن")    

 
 227الكامل في الضعفاء، ابن عدي، ترجمة أويس، رقم:   - 878
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العقيلي:     قال:    قال  البخاري  سمعت  قال:  موسى،  بن  آدم  حدثني  الزاهد:  القرني  أويس 

نظر") إسناده  في  القرني  ال  879"أويس  أنهم  الكوفة  أهل  من  عدد  عن  العقيلي  أسند  ثم   )

 يعرفون أويسا   

 (  880وأُسير هذا أخرج له مسلم في صحيحه، هذا الحديث فقط، ووثقه ابن معين)      

"ذكره بن حبان في الثقات، وقال: "في القلب من روايته قصة    ته في التهذيب:وفي ترجم     

ابن   وقال   ... أميل"  ثقة  أنه  إلى  فالقلب  مجهول،  إنسان  ما حكى عن  أنه حكى  إال  أويس، 

سعد: كان ثقة وله أحاديث، وذكره العجلي في الثقات من أصحاب عبد هللا بن مسعود، وقال  

 (881بالقوي.")  ابن حزم: أسير بن جابر: ليس

باالتصال عند      القرني على طريقته في الحكم  إنما أخرج حديث أويس  ومسلم رحمه هللا 

إمكانية اللقاء، ألن لقاء أُسير لعمر بن الخطاب ممكن، لكن عندما لم يثبت السماع أعرض  

 البخاري عن الرواية، وكذا ابن حبان وغيره 

 

 بالتفرد المبحث الرابع: نسق الرواة وعالقته 

التلميذ       ويكون  شيخه،  عن  حديث  برواية  التلميذ  تفرد  ومنها:  متعددة،  أوجه  له  التفرد 

 معروفا  بالرواية عن ذلك الشيخ 

فمثال  قتادة معروف بالرواية عن أنس، فهذا نسق معروف، وسند معروف، فإذا روى قتادة     

برواية  قتادة  إذا شورك  فيما  العلماء  ينظر  أنس حديثا ،  فإذا   عن  بذلك،  تفرد  أم  الحديث  هذا 

 تفرد قالوا : تفرد به قتادة عن أنس 

أما إذا روى عن أنس من ليس معروفا  بالرواية عنه قالوا تفرد به فالن عن أنس، وهو      

 سند ال يجيء، أو تفرد به فالن وهو غير معروف بالروية عن أنس، ونحو ذلك 

 
 167الضعفاء الكبير، العقيلي، ترجمة رقم:   - 879
 343/ 2الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم:  - 880
 738تهذيب التهذيب، ترجمة رقم:   - 881
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ا     هذا  عن  كاشفا   الرواية  نسق  يكون  اجتمع  فهنا  حيث  الحديث،  إعالل  في  وسببا   لتفرد، 

أمران: تفرد التلميذ عن الشيخ بهذا الحديث، ثم كون هذا التلميذ لم يرو عن هذا الشيخ سوى  

 هذا الحديث 

من       النوع  هذا  إلى  اإلشارة  من  الترمذي  وكذا  األوسط  في  والطبراني  البزار  أكثر  وقد 

 التفردات، فمن ذلك: 

نا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، حدثنا أبي، عن مطرف، عن أبي  قال الترمذي: حدث  -1

إسحاق، عن أبي بردة، عن عبد هللا بن عمرو، قال: )قلت: يا رسول هللا في كم أقرأ القرآن؟  

 قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في عشرين. 

خمسة عشر. قلت: إني أطيق أفضل من  قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في      

 ذلك. قال: اختمه في عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في خمس. 

 قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي.(       

يُستغرب من حديث      الوجه،  أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا  قال 

 أبي بردة، عن عبد هللا بن عمرو  

 (882وقد ُروي هذا الحديث من غير وجه عن عبد هللا بن عمرو)      

قلت: يشير الترمذي إلى أن الحديث اشتهر من طريق قتادة عن  يزيد بن عبد هللا، عن       

عبد هللا بن عمرو، أما طريق أبي بردة فهي غريبة، وقد تبين بعد البحث )بواسطة تهذيب  

تروني في المكتبة الشاملة( أن أبا بردة ليس له عن  الكمال، وتحفة األشراف، والبحث اإللك

 عبد هللا بن عمرو في كتب السنة سوى هذا الحديث، أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى   

حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر،    -قال الترمذي:    533  -2

بشير، قال: )كان النبي صلى هللا عليه وسلم  عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن  

الغاشية{ وربما   أتاك حديث  الجمعة ب}سبح اسم ربك األعلى{ و}هل  العيدين وفي  يقرأ في 

 اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما(

أبي        المنتشر نحو حديث  إبراهيم بن محمد بن  الثوري ومسعر عن  وهكذا روى سفيان 

 عوانة  

 فيختلف عليه في الرواية  وأما سفيان بن عيينة  

 

 2946، حديث رقم:13جامع الترمذي، كتاب القراءات عن رسول هللا صن باب  - 882
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يُروى عنه: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه،       

 عن النعمان بن بشير  

 وال نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه       

 وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير. وروى عن النعمان بن بشير أحاديث أ. هل      

 لت: رواية "حبيب، عن أبيه" أخرجها: ق     

رِّ َعني أَبِّيهِّ َعني َحبِّيبِّ بينِّ  -18383أحمد:    دِّ بينِّ اليُمنيتَشِّ يَم يَعينِّي ابيَن ُمَحمَّ َحدَّثَنَا ُسفييَاُن، َعني إِّبيَراهِّ

يٍر: )أَنَّ النَّبِّيَّ صلى هللا عليه وسلم قَرَ  ، َعنِّ النُّعيَمانِّ بينِّ بَشِّ يَديينِّ بَِّسب ِّحِّ  َسالٍِّم، َعني أَبِّيهِّ عِّ
فِّي الي أَ 

يع ا(  َم اليُجُمعَةِّ قََرأَُهَما َجمِّ يَةِّ َوإِّني َوافََق يَوي يُث اليغَاشِّ لَى َوَهلي أَتَاَك َحدِّ َعي َم َرب َِّك األي  اسي

والحميدي: ثنا سفيان، قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن    920

النعمان   أبيه، عن  فيه-بن بشير،سالم، عن  يغلط  الحميدي كان سفيان  : )أن رسول هللا  -قال 

صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية وكان  

 يقرأ فيهما إذا وافق ذلك يوم الجمعة( 

يعرف      ال  أنه  الترمذي  بين  التي   ، أبيه"  عن  سفيان"  زيادة  هو  الحميدي  مقصود  قلت: 

 بيب رواية عن أبيه لح

حبيب       أن  لمحدثين  عندا  يُعرف  وال  الحديث،  لهذا  حبيب  عن  بالرواية  سفيان  تفرد  فقد 

يروي عن أبيه، فهذا كشف علة الحديث بهذا السند، وهنا تُعد رواية "سفيان، عن حبيب، عن  

 أبيه" من المزيد في متصل األسانيد، ألن السند متصل بدون هذه الزيادة 

ا   -3 قَاَل:  940لبزار)مسند  ٍل،  َكامِّ أَبُو  ثَنَا  ل َحدَّ بينُ (:  ثنا َعَطاُء  قَاَل:  نَبيَهاَن،  بيُن  ُث  اليَحارِّ   ثنا 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم:    السَّائِّبِّ، َعني ُموَسى بينِّ َطليَحةَ َعني أَبِّيهِّ

َرَواتِّ َصَدقَةٌ.(     )لَييَس فِّي اليُخضي

َسال  َوَهذَا ا      يُث َرَواهُ َجَماَعةٌ، َعني ُموَسى بينِّ َطليَحةَ ، ُمري  ليَحدِّ

َث بيَن نَبيَهاَن، َعني َعَطاءِّ بينِّ السَّائِّبِّ.       ، إِّالَّ اليَحارِّ   َوالَ نَعيلَُم أََحد ا قَاَل فِّيهِّ َعني ُموَسى، َعني أَبِّيهِّ

يَث. َوالَ نَعيلَُم َرَوى َعَطاٌء، َعني ُموَسى بينِّ  ، إِّالَّ َهذَا اليَحدِّ  َطليَحةَ، َعني أَبِّيهِّ

حدثنا محمد بن محمد التمار، قال نا أبو كامل    -5921وقد أخرجه الطبراني في األوسط:     

عن أبيه،    الجحدري، قال نا الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة،

 خضروات صدقة ( قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ليس في ال



318 

 

وقال: لم يصل هذا الحديث عن موسى بن طلحة عن أبيه إال عطاء بن السائب، وال رواه       

 موصوال عن عطاء إال الحارث بن نبهان، تفرد به أبو كامل الجحدري 

في سننه      الدراقطني  ثنا    -4:  (883) وأخرجه  الحضرمي  بن هارون  أبو حامد محمد  حدثنا 

ي ثنا عبد الرحمن بن عمرو، عن الحارث بن نبهان، عن عطاء بن  إبراهيم بن سعيد الجوهر 

في   :)ليس  قال  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  أن  أبيه  عن  طلحة  بن  موسى  عن  السائب 

 ( الخضراوات زكاة

ثنا محمد بن معاوية،    -  5 الدورقي،  ثنا عبد هللا بن أحمد  الجراح  حدثنا أحمد بن محمد بن 

حدثنا محمد بن جابر، عن األعمش، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، أن النبي صلى هللا عليه  

 ( وسلم قال: )ليس في الخضراوات صدقة

 كون أخذه عن عطاء، وهذه متابعة من األعمش لرواية عطاء، لكن األعمش مدلس، وقد ي   

 والراوي عن األعمش هو محمد بن جابر: هو اليامي، ضعيف، فال يُعتد بهذه المتابعة

ثنا عبد    -  13 أبي طالب،  بن  يحيى  ثنا  الفارسي  إسماعيل  بن  الدراقطني: حدثنا محمد  قال 

الوهاب، ثنا هشام الدستوائي، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة : أن رسول هللا  

 (هللا عليه وسلم )نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقةصلى  

 وهذا السند صحيح، إلى عطاء، فتكون الرواية المرسلة هي الراجحة    

برقم:    الترمذي  قال:   638وقد أخرج  ثم  الخضروات وحكم بضعفه    حديثا  آخر في صدقة 

عن موسى    وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء، وإنما يُروى هذا 

 بن طلحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال . 

أخرجه      ما  ذلك  من  معروف،  سند  وهو  مشهورة،  أبيه  عن  بن طلحة  موسى  رواية  قلت 

يَى    -  1139مسلم:   يَحي قَاَل  َشييبَةَ  أَبِّى  بيُن  بَكيرِّ  َوأَبُو  يٍد  َسعِّ بيُن  َوقُتَييبَةُ  يَى  يَحي بيُن  يَى  يَحي َحدَّثَنَا 

بََرنَ أَبِّيهِّ قَاَل قَاَل  أَخي َماٍك َعني ُموَسى بينِّ َطليَحةَ َعني  َوصِّ َعني سِّ ثَنَا أَبُو األَحي ا َوقَاَل اآلَخَرانِّ َحدَّ

  ِّ لِّ فَلييَُصل ِّ َوالَ    -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوُل َّللاَّ حي َرةِّ الرَّ خِّ ثيَل ُمؤي » إِّذَا َوَضَع أََحُدُكمي بَييَن يََدييهِّ مِّ

 َوَراَء ذَلَِّك «  يُبَالِّ َمني َمرَّ 

 

 كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة  - 883
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بهذا       أبيه"  بن طلحة، عن  "عطاء، عن موسى  هو نسق:  البزار  استغربه  الذي  فإن  لذلك 

 التركيب 

 

 المبحث الخامس: نسق الرواة وأ ثره في علل الحديث

إن       حيث  اإلعالل،  قرائن  من  النوع  لهذا  تيقظوا  أنهم  يجد  النقد  أئمة  ألقوال  المتتبع  إن 

الراوي الذي ساق اإلسناد غير المعهود في تركيبه قد جمع بين أمرين: األول التفرد بالحديث  

إلى   يحتاج  العلل  من  دقيق  نوع  فهو  بسند غير معهود،  أنه جاء  الثاني:  واألمر  السند،  بهذا 

هذه  معر وألجل  يجيء،  ال  الذي  السند  وهو  التركيب  غرابة  معرفة  إلى  ثم  التفرد  وقوع  فة 

الدقة فإن الحاكم عندما بحث في حديث جاء بسند غير معهود، قال: "ال نعرف له على نعلله  

إلى   تنب ه  النظر  بعد  أنه  بين  ثم  معروفة،  وغير  واضحة  غير  لكنها  علة  له  أن  يقصد  بها" 

 معهود، وأطلق عليه أنه شاذ، ويقصد شذوذ التركيب، أو التفرد المردود تركيب السند غير ال

 وإليك المثال:    

روى أبو داود والترمذي والحاكم: عن قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بلن سلعد، علن يزيلد بلن     

كان في غزوة تبوك إذا ارتحل ) -  -أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن النبي

 (884س صل ى الظهر والعصر جميعا  ثم سار...()قبل زيغ الشم

قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إال قتيبة وحده.) يعني من حديث الليث علن يزيلد، علن     

 أبي الطفيل به..  حيث إن المحفوظ أنه من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل به(

أحلدا رواه علن الليلث   وقال الترمذي: "حديث حسن غريلب، تفلرد بله قتيبلة، ال نعلرف     

 (885) غيره

قال الحاكم: "هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شلاذ اإلسلناد والملتن، ال نعلرف لله عللة     

نعلله بها.. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، وال وجدنا هذا المتن 

 

ط  - 884 بيروت،  العربي،  الكتاب  السجستاني،)دار  داود  أبو  بين 1السنن،  الجمع  باب  الصالة،  كتاب    )

 1/468،  ج1210الصالتين، حديث رقم: 

تح- 885  ( الترمذي،  طالسنن،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  وآخرون،  شاكر  أحمد  كتاب 1قيق   )

 554، حديث رقم: 2/438الصالة، باب الجمع بين الصالتين، ج
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بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير 

 (886)الطفيل، وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل، فقلنا: الحديث شاذ"أبي 

وقد ذكر الحاكم هذا المثال في النوع الثامن والعشرين: )معرفة الشاذ من الروايات( حيث     

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما ال يرويه غيره هذا  "   ساق تعريف الشافعي للشاذ: 

 (887) ليس بشاذ إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا  يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث"

 ل: ومثاله: فساق المثال المذكور ثم قا   

وأرى أن الحاكم قد أسقط فهمه للشاذ على تعريف الشافعي، ألن مراد الشافعي واضح في     

( وال  888أنه يقصد بالشذوذ مخالفة الثقة لغيره في السند أو المتن، كما قرره علماء المصطلح)

 يقصد التفرد  

وهو أصل  –برواية هذا الحديث  -وهو ثقة –دهأما توجيه إعالل رواية قتيبة، فهو أن انفرا    

عن الليث بن سعد، وهو إمام حافظ كثيلر التالميلذ،   -شرعي في مسألة جمع التقديم في السفر

يتوقع أن ينتشر عنه مثل هذا الحديث فيرويه عدد من تالميذه، فلما لم يكن هذا كان ذلك كافيا  

 في إعالل هذا الحديث بالتفرد 

وقد احتف بذلك قرينة تؤكد هذه العلة، وهو ما أشار إليه الحاكم بقوله: "لم نجد ليزيلد بلن     

أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، وال وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي 

 الطفيل..."

 ويقصد الحاكم هنا أمرين:    

ا  عنه أن يروي عن أبي الطفيل، فهذه هي األمر األول: أن يزيد بن أبي حبيب ليس معهود     

الرواية الوحيدة التي رواها عنه، ومثل هذا يورث الريبة واالستنكار، وهو تفرد وخروج عن 

 المعروف من تركيب األسانيد، مما يشير إلى علة خفية

 -بالسلياق الملذكور-األمر الثاني: تفرد يزيد بالرواية عن أبي الطفيل في مثل هلذا الحلديث    

 لذي حقه االنتشار، وتفرد أبي الطفيل بروايته عن معاذ بن جبل أيضا  ا

 

 120معرفة علوم الحديث: - 886

 183، ص: 1معرفة علوم الحديث، الحاكم، تحقيق السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية،ط - 887

     76/ 1ن ج1قيق نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، طعلوم الحديث، ابن الصالح، تح - 888

 15-14، ص:1نزهة النظر: ابن حجر، مكتبة مشكاة، ط      
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: ) هو نوع دقيق من العللل، فقلد -مفسرا  مراد الحاكم بالشاذ   -يقول األستاذ نور الدين عتر   

أعل  بأمر دقيق من التفرد، هو أعمق من ظاهر معنى التفرد ، فهو نوع من المعلَّل ينقدح في 

قد تقصر عبارته علن اإلفصلاح بله، لكلون علتله ليسلت ملن نلوع العللل نفس الناقد تعليله، و

المعروفة، كوصل حديث مرسل أو وهم راو أو دخول حديث في حديث، وهذا ما تفيده عبارة 

الحاكم وتدل عليه األمثلة التي ذكرها للشاذ، وهو أن الشاذ نوع من الحديث الفرد يقع رجالله 

سياق أسانيد األحاديلث غيلر سلياق الحلديث المحكلوم في السند على نسق فريد لم يُعرف في  

عليه بالشذوذ وكذلك المتن، وذلك يُشعر بنوع خلل في الحديث وإن كنا ال نسلتطيع بيلان هلذا 

 (889الخلل وتعيينه ما هو؟")

 قلت: وقد يسأل سائل ويقول: فكيف روى قتيبة وهو ثقة مثل هذا الحديث وانفرد به؟ل   

في مثل هذه الحالة يتوقعون أن الخطلأ إنملا جلاء ملن جهلة الطبيعلة والجواب: إن العلماء     

بسبب دخلول حلديث فلي حلديث، أو ألن   -ولو على سبيل الندرة  -البشرية، حيث يهم الراوي

أحدا  ممن يصحب الراوي استغفله فأدخل الحديث في كتابه من حيث ال يدري، ونحو ذلك من 

يث، ومن هنا تأتي قيمة المتابعات والشلواهد، حيلث األسباب التي قد يُؤتى منها المتفرد بالحد 

 يطمئن الناقد أن الحديث محفوظ مشهور.

( عن ابلن خزيملة علن صلالح بلن حفصلويه النيسلابوري، أنله قلال: 890وقد روى الحاكم)   

سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبلت علن الليلث بلن 

بيلب علن أبلي الطفيلل ؟  فقلال: كتبتله ملع خاللد الملدائني. قلال سعد حديث يزيلد بلن أبلي ح

 البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل األحاديث على الشيوخ.

والحديث أعله أبو حاتم الرازي أيضا ، فقال: "ال أعرفه من حديث يزيد، والذي عنلدي أنله    

 (891دخل له حديث في حديث)

وأعله الدارقطني فقال: كذلك حدث به جماعة من الرفعاء عن قتيبلة، ورواه المفضلل بلن     

علاذ، بهلذه فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبيلر، علن أبلي الطفيلل، علن م

 (892القصة بعينها، وهو أشبه بالصواب")

 

 460-1/459شرح العلل، ابن رجب، هامش الشرح، تحقيق نور الدين عتر، ج -889

 الموضع السابق  - 890
 245، مسألة رقم:1/91علل الحديث، ابن أبي حاتم، - 891
 42/ 6العلل الواردة للدارقطني،  - 892
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قال الترمذي: "والمعروف عند أهل العللم حلديث معلاذ ملن حلديث أبلي الزبيلر علن أبلي    

جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغلرب   -  -الطفيل، عن معاذ: ) أن النبي

 والعشاء(

 وليس حديث يزيد عن أبي الطفيل فالمعروف هو حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل،    

ثم إن الحديث أخرجله الشليخان ملن طريلق مفضلل بلن فضلالة والليلث، علن ُعقيلل علن    

إذا ارتحلل قبلل أن تزيلغ الشلمس أخلر الظهلر إللى وقلت   كان النبليالزهري عن أنس: )

 (893()العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب 

 فليس فيه ذكر جمع التقديم    

فنلحظ أن الشيخين استبعدا الرواية المعلولة، مع أن إسنادها ظاهره الصحة، مما ينبه على     

 أهمية االلتفات إلى علل التفرد وعدم االغترار بظواهر األسانيد 

وقلد   : "رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين،-رحمه هللا-ولهذا فإن قول الشيخ ناصر األلباني    

 (894")...صححه ابن القيم وغيره، وأعله الحاكم وغيره بما ال يقدح فيه

ال يتفق مع قواعد النقد العلمي ومنهج نقاد الحديث، لعدم تنبهله لملا تقلدم ملن قلرائن العللة،   

وكان المناسب أن يلتفت إلى إعراض الشيخين عنه مع أن رجالله رجلال الشليخين، وإعلالل 

 الحاكم له مع تساهله

 مبحث السادس: النسق غير المعهود يكشف خطأ التصريح بالسماع:ال

: من خالل خبرة الناقد بشيوخ المدلس، فإذا جلاءت روايلة أوالً: ما يختص بالثقة المدلس    

المدلس عن شيخ لم يرو عنه في غير هذا السند استدل بذلك أن أصلل الروايلة بالعنعنلة وملا 

 كان من تصريح بالسماع إنما هو خطأ.

 فمن ذلك:   

المثال الذي تقدم: سأل الترمذُي شيَخه البخاري عن حديث رواه يحيى بلن سلعيد القطلان:   -1

ملن )  –حدثنا ابن جريج، عن إسحاق بن عبد هللا، عن أنس بن مالك، قال: قال رسلول هللا  

 
رقم: - 893 العصر،  إلى  الظهر  يؤخر  باب  الصالة،  تقصير  البخاري،  في    1111صحيح  مسلم،  وصحيح 

 صالة المسافرين 
 1/263هل/ 1405، 4سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط - 894
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ُكفيلت قال إذا خرج من بيته بسم هللا، توكللت عللى هللا، وال حلول وال قلوة إال بلاهلل يقلال لله  

ى عنه الشيطان  (895)..(وُوقيت وتنح 

فقال: حدثوني عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج بهذا الحديث، وال أعلرف البلن جلريج     

 (896)ا الحديث، وال أعرف له سماعا منهعن إسحاق بن عبد هللا غير هذ 

بلن  اسحققلت: لكن أخرجه ابن حبان من طريق حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج، حدثنا    

 فصرح بالسماع في هذه الرواية   (897)عبد هللا عن أنس بن مالك بله

وقد استدل بها محقق كتاب العلل الكبير على صحة الحديث لوجود التصريح بالسلماع 

 في رواية ابن حبان

لكن رواه أبو داود من وجه آخر عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج ، علن إسلحاق ..  

ل أن رواية ابن حبان شاذة، ويقلوي ذللك تصلريح البخلاري أنله ال ولم يصرح بالتحديث، فد 

 يعرف البن جريج سماعا من اسحق بن عبد هللا. وهللا أعلم .

روى ابراهيم بن المنذر وُدحيم، عن الوليد بن مسلم، حدثنا األوزاعي، أخبرني نافع، عن   -2

 والعنزة بين يديه,,,( يغدو إلى المصلى -صلى هللا عليه وسلم-ابن عمر، قال: كان النبي 

 وكذا رواه ابن أبي العشرين عن األوزاعي   

ورواه داود بن رشيد وإسحق بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، علن نلافع،    

 هكذا بالعنعنة بين األوزاعي ونافع، وكذا قال يونس وشعيب بن إسحق عن األوزاعي

عن األوزاعي، قال: بلغني عن نلافع ، ورواه   ورواه الوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد   

 شعبة عن األوزاعي،عن رجل عن نافع

قال الدكتور إبراهيم الالحم: فاالحتمال األقوى أن يكون األوزاعي لم يسلمعه ملن نلاقع،  

وأنه ُدل ِّس عليه تدليس تسوية، ثم وقع التصريح بالتحديث خطأ ممن دونه، وليس لألوزاعي، 

 ستة ومسند أحمد، وكتب أخرى كثيرة غير هذا الحديث عن نافع في الكتب ال

 
      328/ 5، أبو داود، كتاب األدب،456/ 5من بيته ،الترمذي ،كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج  - 895

 910/ 2، ج1، العلل الكبير، تحقيق د.حمزة ديب ، مكتبة األقصى ، عمان، ط 5095رقم :  
 2/910الترمذي ، العلل الكبير ،مرجع سابق ،  ج - 896
 (   590ابن حبان ، الصحيح ، ) موارد الظمئان  :   - 897
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وقال     ال نعلم أن األوزاعي حدث عن نافع إال بمسألة" "  :(898) وقد قال أبو داود السجستاني   

 (899) أبو زرعة: ال يصح عندنا لألوزاعي عن نافع شيء..

 ثانياً: ما يختص بالثقة غير المدلس:

يستدل العلماء على عدم سماع الراوي ممن روى عنه بكلون السلند غيلر معهلود، ويكلون    

( ، وهذا النوع من القرائن يدل عللى دقلة 900المعهود وجود واسطة بينه وبين من روى عنه)

المحدثين ويقظتهم ألن الراوي يكون قد أدرك من روى عنه وأمكلن لقلاؤه لله، لكلن إمكانيلة 

ترار بوجود رواية فيهلا تصلريح بالسلماع ألن هلذا التصلريح إن للم يكلن اللقاء ال تعني االغ

محفوظا فهو َوَهم، ولهذا استنكر النقاد بعض الروايات التي وقع فيها التصريح بالسلماع ملن 

    المعاصر ألنها لم تثبت بأسانيد سالمة من العلل، ومن أمثلة ذلك:

يروي علن علروة علن عائشلة، قلال: قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما   -1

وفي حديث زائدة عن السدي، عن البهي قال: حدثتني عائشة، قال: كان ابن مهدي  سلمعه 

 ( 901من زائدة  فكان يدع منه " حدثتني عائشة" وينكره .)

 ائدةيعني ينكر كلمة "حدثتني " حيث تفرد بها ز   

 (902) وقال الدارقطني: والبهي إنما روى عن عروة عن عائشة   

قلت: قولهم " إنما روى عن عروة عن عائشة" يعنلي أن اسلتقراء ملا رواه البهلي علن       

عائشة يفيد أن كل رواياته عن عائشة كانت بواسطة عروة ، فهلذا هلو المعهلود فلي تركيلب 

السند،  فلما جاء في رواية )انفرد بهلا زائلدة( تصلريح البهلي بالسلماع ملن عائشلة اسلتنكره 

 وه َوَهما مع أنه كان معاصرا لها النقاد، وعد  

 المبحث السابع: نسق فريد لكنه محفوظ: 

بمعنى أن يأتي رواية فيها إٍسناد غريب من رواية تلميذ عن شيخ، لكن هذا السند فريد ال      

يتكرر في كتب الرواية، ومع ذلك لم يتفرد هذا التلميذ عن شيخه، بل توبع، فدلت المتابعات  
 

 1االتصال واالنقطاع، إبراهيم الالحم، مكتبة الرشد، ط  2/186سؤاالت اآلجري:  - 898
 1االتصال واالنقطاع، إبراهيم الالحم، مكتبة الرشد، ط، نقال عن  2/723تاريخ أبي زرعة الدمشقي:   -899
 1/369ابن رجب، شرح العلل :ج- 900
،    1/369، ابن رجب، شرح العلل ج   218،  العالئي، جامع التحصيل / 101ابن أبي حاتم ، المراسيل،/ - 901

 6/90ابن حجر، تهذيب التهذيب  ج

 375الدارقطني ، اإللزامات التتبع/- 902
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أن السند محفوظ، وأكد ذلك كثرة من روى الحديث بهذا السند، ما يدل على عدم استغرابه،  

 لى يقظة المحدثين وتعاملهم مع كل رواية بما يليق بها وهو يدل ع

 ومثاله:

ابن حبان:     أبو خليفة  -607  روى  القعنبي، عن شعبة، عن منصور، عن    ،أخبرنا  حدثنا 

ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) إن مما أدرك الناس من  

 ا شئت (  كالم النبوة األولى: إذ لم تستحي فاصنع م

 ثم قال: ما سمع القعنبي من شعبة إال هذا الحديث      

 (903وشعبة بن الحجاج د حديثا واحدا): -في ترجمة القعني -قال المزي في تهذيب الكمال    

 يعني روى عن شعبة في سنن أبي داود حديثا واحدا ، وليس له في الكتب الستة غيره      

داود:        أبي  َمنيُصوٍر    -4799وحديثه في سنن  َعني  ُشعيبَةُ  َحدَّثَنَا  لََمةَ  َمسي بيُن   ِّ َعبيُد َّللاَّ ثَنَا  َحدَّ

  ِّ َراٍش َعني أَبِّى َمسيعُوٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ى ِّ بينِّ حِّ بيعِّ ا    -صلى هللا عليه وسلم-َعني رِّ مَّ » إِّنَّ مِّ

ني َكالَمِّ ا َرَك النَّاُس مِّ ئيَت « أَدي تَحِّ فَافيعَلي َما شِّ ةِّ األُولَى إِّذَا لَمي تَسي  لنُّبُوَّ

وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو طاهر  -7734يمان:  وأخرجه البيهقي في شعب اإل     

 المحمد أباذي، نا عثمان بن سعيد الدرامي، نا القعنبي ح  

ربعي بن خراش، عن أبي    نا أبو المثنى، نا القنبعي، نا شعبة، عن منصور، عنقال: و    

 مسعود: عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  

 (إن من كالم النبوة األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) 

ثَنَا اليقَعينَبِّيُّ    -  22345:  وفي زيادات القطيعي بيُن اليُحبَابِّ، َحدَّ ُل  ثَنَا اليفَضي قَاَل ابيُن َمالٍِّك: َحدَّ

َوَسلَّ  َعلَييهِّ   ُ ِّ َصلَّى َّللاَّ النَّبِّي  َمسيعُوٍد َعني  أَبِّي  َعني   ،ٍ ي  بيعِّ َعني رِّ َمنيُصوٌر،  ثَنَا  َحدَّ ُشعيبَةُ،  ثَنَا  َم  َحدَّ

َرَك النَّ  ا أَدي مَّ ئيتَ قَاَل إِّنَّ مِّ نَعي َما شِّ تَحِّ فَاصي ُولَى إِّذَا لَمي تَسي ةِّ األي ني َكاَلمِّ النُّبُوَّ  اُس مِّ

المثنى،     بن  ومعاذ  السجستاني،  داود  أبو  منهم  األئمة،  من  عدد  عنه  رواه  أنه  فيالحظ 

 والفضل بن الحباب 

 المبحث الثامن: قد يتوهم الناقد غرابة النسق مع شهرته وصحته 

قد ينفي شهرة السند، ويدعي أنه نسق غريب لم يروى به سوى حديث    بمعنى أن المحدث      

 أو حديثين ونحو ذلك، والواقع خالف ذلك، ومثاله: 

 

 16/137تهذيب الكمال:  - 903
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 : خرشة بن الحر، عن أبي ذر   417/ص 9ما في مسند البزار ج 

ٍر،  4023 هِّ ُمسي بينِّ  ُسلَييَماَن  َعني   ، األَعيَمشِّ َعنِّ  يٌر،  َجرِّ َحدَّثَنَا  قَاَل:  ُموَسى،  بيُن  يُوُسُف  َحدَّثَنَا  ل 

ُ َعنيهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم:   َي َّللاَّ َعني َخَرَشةَ بينِّ اليُحر ِّ ، َعني أَبِّي ذَر ٍ َرضِّ

بٌِّر.( )ثاَلثَةٌ الَ يَُكل ُِّمهُ  تَكي مي َشييٌخ َزاٍن، َوَملٌَك َكذَّاٌب، َوَعائٌِّل ُمسي َم اليقِّيَاَمةِّ ، َوالَ يَنيُظُر إِّلَييهِّ ُ يَوي  ُم َّللاَّ

4024 ِّ ثَنَا ُشعيبَةُ، َعني َعلِّي  ُد بيُن َجعيفٍَر، قَاَل: َحدَّ ُد بيُن اليُمثَنَّى، قَاَل: َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ  بينِّ  ل َوَحدَّ

َعنيهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ُمدي   ُ َي َّللاَّ ، َعني أَبِّي ذَر ٍ َرضِّ بينِّ اليُحر ِّ َعةَ، َعني َخَرَشةَ  ٍك، َعني أَبِّي ُزري رِّ

مي  يهِّ يَُزك ِّ َوالَ  مي  إِّلَييهِّ يَنيُظُر  َوالَ   ، اليقِّيَاَمةِّ َم  يَوي  ُ يَُكل ُِّمُهُم َّللاَّ الَ  ثاَلثَةٌ  َولَُهمي  هللاِّ صلى هللا عليه وسلم:   

اٍت فَقَاَل أَبُو ذَر ٍ : َمني ُهمي ؟  عَ  ذَاٌب أَلِّيٌم، قَاَل: فَقََرأََها َرُسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم: ثاَلَث َمرَّ

ليعَتَ  بُِّل، َواليَمنَّاُن، َواليُمنيفُِّق سِّ ُروا ثاَلث ا، قَاَل: اليُمسي ُروا، َخابُوا َوَخسِّ ُروا، َخابُوا َوَخسِّ هُ  َخابُوا َوَخسِّ

بِّ. بِّاليَحلِّفِّ    اليَكاذِّ

    . يثَيينِّ نَد ا إِّالَّ َهَذيينِّ اليَحدِّ يث ا ُمسي  َوالَ نَعيلَُم َرَوى َخَرَشةُ، َعني أَبِّي ذَر ٍ َحدِّ

قلت: الواقع خالف ذلك، حيث أخرج األئمة جملة من األحاديث من طريق خرشة عن أبي    

 ذر، منها: 

ثَنَا َعبيَداُن، َعني أَبِّي    -6325  صحيح البخاري: َراٍش،  َحدَّ ِّ بينِّ حِّ ي  بيعِّ َزةَ، َعني َمنيُصوٍر َعني رِّ َحمي

ُ َعلَييهِّ َوَسلَّمَ  ُ َعنيهُ قَاَل:) َكاَن النَّبِّيُّ َصلَّى َّللاَّ َي َّللاَّ ، َعني أَبِّي ذَر ٍ َرضِّ إِّذَا أََخذَ   َعني َخَرَشةَ بينِّ الُحر ِّ

َك أَُموُت وَ  مِّ ني اللَّييلِّ قَاَل اللَُّهمَّ بِّاسي َجعَهُ مِّ يَانَا بَعيَد َما  َمضي ي أَحي ِّ الَّذِّ َّ ُد َّللِّ تَييقََظ قَاَل اليَحمي يَا فَإِّذَا اسي أَحي

 أََماتَنَا َوإِّلَييهِّ النُُّشوُر( 

يَى   -4904  -السنن الكبرى:   ِّ بيُن يَحي ثَنَا َعبيُد َّللاَّ الَء  َحدَّ ِّ بيُن يُوُسَف إِّمي ٍد : َعبيُد َّللاَّ ثَنَا أَبُو ُمَحمَّ َحدَّ

ثَنَا أَبُو بَكيرٍ  ثَنَا أَبُو بَكيرِّ بيُن أَبِّى َشييبَةَ، َحدَّ ِّ بيُن َغنَّاٍم، َحدَّ ثَنَا َعبيُد َّللاَّ ، َحدَّ ىُّ بِّاليُكوفَةِّ ُد بيُن     الطَّليحِّ ُمَحمَّ

،فَُضييٍل،   ، َعني َخَرَشةَ بينِّ اليُحر ِّ ى ِّ رِّ ِّ   َعني ُكلَييٍب اليعَامِّ عيُت َرُسوَل َّللاَّ صلى  -  َعني أَبِّى ذَر ٍ قَاَل: َسمِّ

لَييلَةٍ َوُهَو يَُصل ِّى ذَاتَ   -هللا عليه وسلم ُجُد )إِّني    َوبَِّها يَسي َكُع  بَِّها يَري بََح  آيَة  َحتَّى أَصي ُد  يَُرد ِّ َوُهَو   ،

قَالَ  َت.  بَحي أَصي َحتَّى  اآليَةَ  هِّ  َهذِّ ُد  تَُرد ِّ ليَت  زِّ َما   ِّ َرُسوَل َّللاَّ يَا  قُليُت:  بَاُدَك(  عِّ فَإِّنَُّهمي  بيُهمي  :»إِّن ِّى  تُعَذ ِّ

ِّ َشييئ ا «.  ُك بِّاَّللَّ َى نَائِّلَةٌ لَِّمني الَ يُشيرِّ تِّى ، َوهِّ  َسأَليُت َرب ِّى الشَّفَاَعةَ ألُمَّ

فتبين مما مضى أن هناك حديثين آخرين أحدهما في البخاري، واألخر رواه البيهقي من     

هذا السند سوى  حديث خرشة بن الحر عن أبي ذر، مما ينفي صحة إطالق البزار أنه لم يرو ب

 حديثين 
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 آخر:   مثال

قال ابن المديني عن سلسلة : يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي  

 (904) هريرة : » لم يصحَّ منها شيء مسند بهذا اإلسناد «

يجي     دِّ البَري عنه  نقله  جامعه    كذا  في  البخاري  أخرج  وقد  معين،  بإسناد  خصَّه  ثم  مطلقا  

، من هذا الطريق نفسه، فلعلَّ ابن المديني  (905) حديث: » يعقد الشيطان على قافية أحدكم..«

 أراد الغالب.

 

  

 

 ( .12/320مغلطاي )( وإكمال 733-2/732( شرح العلل )904)

( عــن أبــي الزنــاد عــن األعــرج عــن أبــي 1142(، وأورد له طريقــاً آخــر )3269الجامع الصحيح )(  905)

 هريرة.
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 المبحث التاسع: نسق الرواة والتصحيح على شرط الشيخين

 معنى قولهم: على شرط الشيخين :

حجر أن ما قيل فيه على شرط الشيخين ينقسم إللى قسلمين، الصلحيح   أوضح الحافظ ابن    

المعتبر منهما: "أن يكون إسناد الحديث الذي ُحكم عليه بذلك محتجا  برواته في الصحيحين أو 

 أحدهما على صورة االجتماع سالما  من العلل"

ا برواتله عللى صلورة      قال الحافظ: واحترزنا بقولنا "على صورة االجتماع " عملا احتجل 

االنفراد، كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على االنفلراد، وللم يحتجلا 

برواية سفيان بن حسين عن الزهري، ألن  سماعه من الزهري ضلعيف دون بقيلة مشلايخه، 

وايته عن الزهلري ال يقلال عللى شلرط الشليخين، ألنهملا احتجلا بكلل فإذا وجد حديث من ر

 (906منهما، بل ال يكون على شرطهما إال  إذا احتجا بكل منهما على صورة االجتماع .أ هل)

قلت: إن رواية سفيان بن حسين عن الزهري بهذا التركيب معهودة خارج الصحيحين، إال    

ق وذللك لضلعف سلفيان بلن حسلين فلي الزهلري أنها لم تقع في الصحيحين عللى هلذا النسل

 خاصة.

فالناقد المطلع على أسانيد الشيخين يدرك بحفظه وتيقظه واستحضاره لألسانيد التلي احلتج    

بها الشيخان أنهما لم يخرجا إسنادا  بهذا النسق وهلذه الكيفيلة وإن كانلا أخرجلا لرجلال السلند 

عللى شلرط الشليخين ، وهلو معرفلة نسلق    بغير هذا النسق، فهذا أمر معتد به عند التصحيح

 الرواة، أو صورة االجتماع في أسانيد الشيخين 

 ومن أمثلة ذلك:

حديث "محلل السباق إذا أدخل فرسا  بين فرسين" ، فإن هذا األُثر معلروف علن سلعيد   -1   

بن المسيب من قوله، هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن سعيد، وقد غلط سفيان بلن 

، وأهلل العللم بالحلديث –فرواه عن الزهري عن سعيد علن أبلي هريلرة علن النبلي  حسين

وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره ملن أهلل   ––يعرفون أن هذا ليس من قول النبي

العلم، وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنه ال يحتج 

 

 . 1/314  -، جل 1ابن حجر العسقالني ، النكت على ابن الصالح ، تحقيق ربيع المدخلي ، ط  -906
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: ليس بالحافظ وليس بالقوي في الزهري، وقال ابن عدي: صالح بما ينفرد به، قال ابن معين

 (  907الحديث في غير الزهري)

: ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى بإسناده عن هشيم عن الزهري عن علي بن حسين،   -2

 :عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن عثمان  قال: قال رسول هللا 

 ( 908) ال يتوارث أهل ملتين ()

وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه حيث خالف مالكا  وابن جريج وابلن عيينلة    

 ( 909وغيرهم في رواية المتن حيث قالوا: ) ال يرث المسلم الكافر ..()

والناظر في السند يرى أن رجاله رجال الشليخين إال أنله عنلد التأملل نجلد أن الشليخين للم   

 ري على صورة االجتماع يخرجا من رواية هشيم عن الزه

 ابن أبي مليكة عن أم سلمة: -3

أم      مليكة، عن  أبي  ابن  ابن جريج، عن  بن غياث، عن  بسنده عن حفص  الحاكم  أخرج 

يقرأ بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين... يقطعها    سلمة، قالت: ) كان النبي  

 حرفا حرفا ( 

 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه    

قلت: رجال السند جميعهم رجال الشيخين، لكنهم لم يحتجا برواية ابن أبي مليكة عن أم     

ذ  يُعرف  السند،  بهذا  حديثا   الصحيحين  في  يوجد  فال  األشراف،  سلمة،  تحفة  بمراجعة  لك 

والبرامج الحاسوبية، وإن كان يوجد حديث واحد في سنن الترمذي وأبي داود، وحديثين في  

 المعجم الكبير، من رواية ابن أبي مليكة عن أم سلمة 

     

 المبحث العاشر: عالقة نسق الرواة باألحاديث الموضوعة والباطلة 

 لى اكتشاف الوضع والكذب: إن معرفة نسق الرواة يساعد الناقد ع    

 

، الكامللل البللن عللدي،   66/ 3ج أبو داود، السنن ، كتاب الجهاد ، بللاب فللي المحلللل، تحقيللق الللدعاس -  907

 2/166،  ميزان االعتدال للذهبي: 3/415ترجمة سفيان بن حسين، 

 ، كتاب الفرائض . 82/ 4، جل 1النسائي، السنن الكبرى، ط - 908

 .81-4/80المرجع السابق، جل  - 909



330 

 

الفرضي)ت:      ابن  متعصبا  403ذكر  كان  أنه  القرطبي،  خليل  بن  أصبغ  ترجمة  في   )

بعد   الصالة  في  اليدين  رفع  ترك  في  حديثا   افتعل  أن  التعصب  به  وبلغ  المالكي،  للمذهب 

 اإلحرام، ووقف الناس على كذبه فيه 

وردان، عن ابن شهاب، عن الربيع  فذكر إسناد أصبغ : عن غازي بن قيس، عن سلمة بن     

وخلف أبي بكر سنتين وخمسة    بن ُخثيم، عن ابن مسعود قال: ) صليت وراء رسول هلل  

أشهر، وخلف عمر عشر سنين، وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة، وخلف علي بالكوفة خمس  

 سنين، فما رفع واحد منهم يديه إال في تكبيرة اإلحرام وحدها( 

الفرضي:      ابن  متفق،قال  غير  اإلسناد  ابن شهاب،    إن  يرو عن  لم  بن وردان  سلمة  ألن 

وابن شهاب لم يرو عن الربيع بن ُخثيم حرفا  قط وال رآه، وقال: )إن ابن مسعود صلى خلف  

هللا   رضي  عفان  بن  عثمان  خالفة  في  مات  مسعود  وابن  سنين(،  خمس  بالكوفة  علي 

 (   910عنه.) 

ت الوضع تلوح في المتن، من جهة مخالفة الثابت من األحاديث، ومن جهة  قلت: إن عالما  

ذكر ابن مسعود في الرواية، لكن ابن الفرضي رجع للسند ليتطلب الخلل منه، ألن الكاذب أو  

المغفل ال بد أن يترك أثرا  أو يغفل عن حقيقة، والحقيقة هنا هو تركيب اإلسناد المفتعل غير  

وهو ما عبر عنه بقوله: "ال يتفق"، وهي تعادل عبارة "ال يكون" أو  المعهود في األسانيد،  

 "ال يجيء" 

)أخرج أبو نعيم في الحلية(: حدثنا عبد هللا بن محمد، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا عمر    - 

عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل    شعبة بن الحجاج، عن ثور بن يزيد، بن يحيى، حدثنا  

دم تلين في الشتاء وذلك بأن هللا تعالى خلق آدم من طين والطين يلين  مرفوعا: )قلوب بني آ

 في الشتاء( 

هو      وإنما  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  يصح  ال  حديث  هذا  الجوزي:  ابن  قال 

قال إبراهيم االصفهانى.هو    دان، والمتهم برفعه عمر بن يحيى. محفوظ من كالم خالد بن مع

 متروك الحديث. 

 

) استفدت هذا المثال من كتاب "الوهم في    1/93العلماء والرواة للعلم باألندلس، ابن الفرضي، ج  تاريح- 910

 (391روايات مختلفي األمصار" للدكتور عبد الكريم وريكات: ص



331 

 

 (911دارقطني: ومحمد بن زكريا يضع الحديث) قال ال   

نعلم      وال  قال:  هذا.  وهو  موضوع  شبه  بحديث  أتى  متروك  يحيى  بن  عمر  الذهبي:  قال 

 (912لشعبة عن ثور رواية) 

أبي الجعد، عن جابان،    -  الثوري، عن منصور، عن سالم بن  أنبأنا  الرزاق(:  )أخرج عبد 

: )ال يدخل الجنة عاق،    -صلى هللا عليه وسلم   -عن عبد هللا بن عمرو، قال: قال رسول هللا

وال مدمن خمر، وال منان، وال ولد زنا، وال من أتى ذات محرم، وال من ارتد إعرابيا  بعد  

 هجرة( 

 (913ال يعرف لجابان سماع لعبد هللا عبد هللا بن عمرو، وقال البخاري: هو مجهول)      

: هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده حدثنا  )قلت( قال الحافظ ابن حجر في القول المسدد     

الجعد، عن جابان يزيد، حدثنا همام، عن منصور، عن   أبي  بن  أيضا عن    سالم  به. ورواه 

 غندر وحجاج، عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط ابن شريط، عن جابان به

 ورواه النسائي من طريق شعبة كذلك     

والثوري كالهما عن     تابع    ومن طريق جرير  أحدا  نعلم  ال  همام. وقال:  منصور كرواية 

 شعبة على نبيط 

 وقال البخاري: ال يعرف لسالم سماع من جابان وال لجابان سماع من ابن عمر    

يصح. أما حديث ابن عمرو فذكر البخاري    قال ابن الجوزي: ليس في هذه االحاديث شئ    

 في تاريخه أنه قد روى من قول عبد هللا بن عمرو، وال يصح. 

 قال: وال يعرف لجابان سماع من عبدهللا بن عمرو وقال البخاري: هو مجهول.     

ثم أي    ثم قال ابن الجوزي، بعد نقده لروايات أخرى فيها جملة) ولد الزنا ال يدخل الجنة(     

 لولد الزنا حتى يمنعه من دخول الجنة.  ذنب 

فهذه األحاديث تخالف األصول، وأعظمها ما في قوله تعالى: )وال تزر وازرة وزر       

 (914أخرى() 

 

 ( 1) دار الكتب العلمية، ط  90/ 1المصنوعة/   الآللي 1/152الموضوعات، ابن الجوزي:   - 911

 ( 3/230) ميزان االعتدال،  - 912

 ( 3/230)الآلليء المصنوعة، السيوطي:  - 913

    112/ 3الموضوعات:  - 914
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قال ابن حجر: أحمد بن سهل بن أيوب األهوازي: روى عن علي بن بحر، عن بقية عن     -

)مثل   رفعه  جده:  أبيه، عن  عن  معدان،  بن  وتدعه  خالد  مرة  تقمصه  القميص  مثل  اإليمان 

 مرة(

وال ألبيه وال لجده ذكر   وال يعرف لخالد رواية عن أبيه، وهذا خبر منكر، وإسناد مركب،       

من شيوخ الطبراني، وقد أورد له    -أي أحمد بن سهل  -في شيء من كتب الرواية، ... وهو

ئب مالك عن عبد العزيز بن يحيى  في معجمه الصغير حديثا  واحدا  غريبا  جدا ، وله في غرا

 (915عن مالك حديث غريب جدا )

بخبر موضوع عن سفيان بن    - أتى  بن محمود: مجهول ال يعرف،  الحسن  ابن حجر:  قال 

وكيع عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها مرفوعا: )أدوا الزكاة وتحروا  

 بها أهل العلم فإنهم أبر وأتقى(

أبو محمد عبد هللا بن عطاء اإلبراهيمي ثنا عبد الرحمن بن محمد العبدي ثنا    رواه الحافظ    

الحسين بن محمد بن عنبة بالنون والباء الموحدة ثنا عبد هللا بن محمد بن شنبة ثنا أبو جعفر  

 محمد بن موسى بن زياد األصبهاني ثنا الحسن بن محمود بهذا 

السقطي: كان اإلبراهيمي يرك    ب األسانيد على متون وربما كانت موضوعة  قال هبة هللا 

 وساق له هذا الحديث 

ثم قال: وهذا الحديث منكر المتن واإلسناد فإنه ال يعرف بن عنبة وال بن شنبة ورجال       

وإنما   يُعرف،  فال  المتن  وأما  وكيع،  بن  سفيان  الى  مركب  واإلسناد  مجاهيل  كلهم  اإلسناد 

 ( 916وضعه اإلبراهيمي مستطعما  للعوام) 

قال ابن حجر: وسئل المزي عن األربعين الودعانية فأجاب بما ملخصه: ال يصح منها على   -

هذا النسق بهذه األسانيد شيء، وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها  

الى فرا ، وهي مع ذلك مسروقة سرقها بن ودعان من زيد بن رفاعة ويقال زيد بن عبد هللا  

مسع وكان  بن  يقال  ما  في  الضعفاء  أحوال  رسائل  الذي وضع  وهو  الهاشمي  رفاعة  بن  ود 

جاهال بالحديث وسرقها منه ابن ودعان فركب بها أسانيد فتارة يروي عن رجل عن شيخ بن  

 رفاعة وتارة يدخل اثنين وعامتهم مجهولون ومنهم من يشك في وجوده

 
 184/ 1لسان الميزان، ج - 915
 1062لسان الميزان: ترجمة رقم: - 916
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والحاصل انها فضيحة مفتعلة وكذبة مؤتفكة وإن كان الكالم يقع فيها حسنا ومواعظ بليغة،     

وليس ألحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم ألن كل ما قاله الرسول  

 (917حسن، وليس كل حسن قاله الرسول وهللا الموفق) 

 المهملين... المبحث الحاديث عشر: نسق الرواة ومعرفة الكنى و

قال الخليلي في ترجمة شيخه أبي عبد هللا الحاكم: سألني في اليوم الثاني لما    تمييز الكنى:    - 

دخلت عليه ويُقرأ عليه في فوائد العراقيين: سفيان الثوري، عن أبي سلمة، عن الزهري، عن  

المغيرة بن  سهل بن سعد، حديث االستئذان. فقال لي: من أبو سلمة هذا؟ فقلت من وقته: هو  

مسلم السراج. فقال لي: كيف يروي المغيرة عن الزهري؟ فبقيت، ثم قال: قد أمهلتك أسبوعا  

 حتى تتفكر فيه. 

فمن ليلته تفكرت في أصحاب الزهري مرارا حتى بقيت فيه أكرر التفكر فلما وقعت إلى      

سلمة، أبو  كنيته  فإذا  حفصة  أبي  بن  محمد  تذكرت  أصحابه  من  الجزيرة  فلما    أصحاب 

أصبحت حضرت مجلسه ولم أذكر شيئا حتى قرأت عليه مما انتخبت قريبا  من مائة حديث،  

 قال لي: هل تفكرت فيما جرى؟ فقلت: نعم هو محمد بن أبي حفصة. فتعجب 

النسق،      بموضوع  استدالل  هو  الزهري؟"  المغيرة عن  يروي  "كيف  الحاكم:  وقول  قلت: 

، وإن كانت كنيته  ألنه لم يرو عنهو المغيرة بن مسلم،  حيث إن أبا سلمة ال يمكن أن يكون ه 

أنه روى عن   العلماء  من  أحد  يذكر  لم  بن مسلم،  المغيرة  ترجمة  إلى  وبالرجوع  أبا سلمة، 

 (918الزهري) 

مثال آخر: قال البخاري: كنت في مجلس الفريابي، فقال: حدثنا سفيان، عن أبي عروة،   -

 عن أبي الخطاب، عن أبي حمزة... 

فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقلت لهم "أبو عروة" هو معمر بن راشد،       

مالك بن  أنس  هو  "أبو حمزة"  و  دعامة،  بن  قتادة  هو  الخطاب"  "أبو  فالذي ساعد    (919)و 

فال   الرواة،  وطبقات  األسانيد  بتركيب  معرفته  هو  عروة  أبو  هو  من  معرفة  في  البخاري 

األسانيد  تراكيب  في  راشد،     يوجد  بن  معمر  سوى  عروة  أبو  ويُكنى  لسفيان  شيخ  هو  من 

 

 5/305لسان الميزان:  - 917
 18/202تهذيب الكمال: ،  270:11تهذيب التهذيب، ابن حجر: ج 918
 502هدي الساري، ابن حجر، ص: - 919
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وكذلك أبو الخطاب في شيوخ معمر، ثم بحث في الصحابة من يُكنى أبو حمزة ويروي عنه  

السن له  فبان  عنه،  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  فوجد  عن  قتادة  قتادة  عن  معمر  المعهود:  د 

 (920) أنس

آخر:     الو    مثال  عبد  ترجمة  في  حجر  ابن  الثقفي) قال  المجيد  عبد  بن  وقال  921هاب   :)

البخاري في اللباس من صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب، عن عبيد هللا بن  

اشتمال   عن  "النهي  في   : هريرة  أبي  عن  عاصم،  بن  حفص  عن  حبيب،  عن  عمر، 

 الصماء" 

في      ووقع  الثقفي،  وهو  منسوب  غير  الوهاب  عبد  األصول  عامه  في  وقع  بعض  هكذا 

النسخ عبد الوهاب بن عطاء، وفيه نظر، فإن ابن عطاء ال تعرف له رواية عن عبيد هللا  

 بن عمر، ولم يذكره أحد من رجال البخاري في الصحيح 

 كشف خطأ االسم: 

قال البخاري لوراقه محمد بن أبي حاتم: خرجت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف    -  

عن   الزبير،  أبي  عن  سفيان،  للناس:  على  يقرأ  كان  فيما  يوما   فقال  وغيره،  الداخلي،  إلى 

إلى   فانتهرني، فقلت: ارجع  لم يرو عن إبراهيم،  الزبير  أبا  له: إن  إبراهيم )النخعي(. فقلت 

 األصل. 

بن عدي، عن  فدخ    الزبير  هو  قلت:  يا غالم؟  قلَت  كيف  لي:  فقال  ثم خرج  فيه،  فنظر  ل 

 إبراهيم. فأخذ القلم فأصلح كتابه، وقال: صدقت. 

 (922) ابن إحدى عشر سنةفقيل للبخاري:ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال:   

ومعرفت     علمه  بسبب  السند  إيراد  في  شيخه  البخاري رحمه هللا خطأ  أدرك  بنسق  قلت:  ه 

األسانيد، ألن أبا الزبير ال يروي عن إبراهيم النخعي،كما هو واقع الرواية، إنما الذي يروي  

إلى   إضافة  الخطأ،  اكتشاف  في  البخاري  ساعد  األسانيد  فتركيب  عدي،  بن  الزبير  هو  عنه 

ألنه   التابعين،  كبار  طبقة  في  الزبير  أبي  طبقة  المحدثين، ألن  طبقات  بعلم  البخاري  معرفة 
 

استدل بهذا المثال الباحث أسعد تيم على استعانة البخاري بعلم الطبقات، لكن الذي يظهر أنه استعان  - 920

 (94أيضا  بتركيب األسانيد، وكالهما متالزمان )علم طبقات المحدثين،  أسعد تيم، ص:
   837التهذيب: ترجمة - 921

، ) استفدت هذا المثال من كتاب علم طبقات المحدثين، أسعد  502أعالم النبالء، وهدي الساري:    سير- 922

 ( 90تيم: ص:
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(  923روي عن جابر ونحوه من الصحابة الكرام، بينما الزبير بن عدي من صغار التابعين) ي

 فهو المناسب للرواية عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين  

 انتهى ما تيسر من الكالم عل ىنسق الرواة،وباهلل التوفيق وله الحمد والمنة. 

       

    

 

 

 

 

  

 

 ، ترجمة الزبير بن عدي 13/16تهذيب التهذيب ابن حجر، ج - 923
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 روايات الثقات غير المدلسين علل التصريح بالسماع في 

ا بعد : العالمينالحمد هلل رب         ،  أم 

فهذه دراسة في نوع من العلل التي تتطرق لألسانيد ولها تلأثير واضلح فلي الحكلم عللى      

صللى  -األحاديث ، وجدت أن من الواجب تجلية هذا النوع من العلل خدملة لسلنة رسلول هللا

راسة متكاملة تخدم مسألة اتصال األسانيد يستفيد منهلا المهتملون ثم لتقديم د   –هللا عليه وسلم  

حيث لمست ملن خلالل خبرتلي اليسليرة ذهلول   ودراسة األسانيد والحكم عليها،  بعلم الحديث 

، وملا السلماع واغتلرارهم بظلاهر اإلسلناد بعض المشتغلين بعلم الحديث عن علل التصريح ب

هلم فلي ، وهو ركلن مت من جهة اتصال السند اديث ال تثبيترتب على ذلك من الحكم على أح

قملت باسلتقراء وقلد  فائدة من اإلسناد مع االنقطاع،  ، حيث الالحكم بصحة الحديث أو ضعفه

، أبلي حلاتم، وعللل الترملذي الكبيلر  ، وعلل ابلني: علل الدارقطنكتب العلل المتوفرة، وهي

ضلوع ملن يتصلل بالمو  وشرح العلل البن رجب الحنبلي وعلل ابن المديني المطبلوع ، وملا

ومن أهمها كتاب النكت على ابن الصلالح للحلافظ ابلن حجلر   مباحث في كتب علوم الحديث 

العسقالني ، وكتب الشروح الحديثية مثل فتح الباري البن حجر أيضا، وكتب المراسيل مثلل 

 ،ثةذلك من المراجع القديمة والحدي، وغير  أبي حاتم، وجامع التحصيل للعالئيالمراسيل البن  

 :وقد جعلت هذه الدراسة سبعة مطالب 

 :  مدخل إلى البحث المطللب األول

 :  طرق النقاد في الكشف عن علل التصريح بالسماع المطلب الثانلي

 أسباب وقوع أوهام التصريح بالسماع :المطلب الثاللث 

 علل التصريح بالسماع وعالقته باالنقطاع المطلب الرابلع : 

 اختالف النقاد في صحة التصريح بالسماع :المطلب الخامس

  علل التصريح بالسماع وأثرها على الرواة المطلب السادس:

 : علل التصريح بالسماع وأثرها في ثبوت الصحبة المطلب السابع

يقه، وهو المحمود على موصول فضله ، وهللا أسأل أن يديم توفثم الخاتمة، وفيها نتائج البحث 

 الممدود 
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 المطلـب األول : مدخل إلى البحـث

بإحلدى العبلارات الخاصلة بلذلك  إن وقوع التصريح بالسماع بين الراوي ومن روى عنله   

، هتمام نق لاد الحديث علملاء العللل، أخبرني ..  ونحو ذلك  كان موضع امثل: حدثني، سمعت 

، ومن ين الراوي ومن روى عنه في الجملةلى حصول السماع بحيث إن هذه العبارات تدل ع

نعنلة وكلان ثَمَّ  يُحكم لما يرويه ذلك الراوي علن شليخه باالتصلال إذا روى عنله بصليغة الع

ل هي مطابقة لطريقة ، وهالنُلق اد بالبحث عن صيغة األداء، ولهذا اهتم بريئا من تهمة التدليس

رضلي – ، فمثال : قال أبو حاتم: مجاهد أدرك عليا  للقاءل ا، وكذلك إلثبات حصوالتحمل أم ال

ح بسماعه منله ملع (924)سماعاولكن ال يذكر رؤية وال    -هللا عنه ، يعني أنه لم يثبت أنه صر 

 إمكانية ذلك ، لهذا فإن روايته عنه منقطعة. 

: عمران بن حصين" حدثناهالل بن يساف لدورُي يحيى بن معين عن إسناد: "بينما يسأل ا    

 (925عمران بين حصين.) حدثنا: حدثنا هالل قال لقي عمران ؟  قال يحيى: كذا قال وكيع

في صحة لقاء  -وهو من األثبات  –ا يعني أن ابن معين اعتمد على رواية وكيع وهذ   قلت:    

ح بسماعه منه ، لكن النقلاد يسلتنكرون دخلول التصلريح  هالل لعمران بن حصين حيث صر 

، في بعض األسانيد ويقولون هلو خطلأ، يعنلي أن الصلواب هلو العنعنلة  بالتحديث أو السماع

أنهم لم يغتروا بظاهر السند وما فيه من تصلريح بالتحلديث   وهذه النظرة الثاقبة منهم تبين لنا

بل نظروا في األسباب والقرائن ، واعتمدوا على أحوال الرواة ودرسوا كل إسناد على حدة ، 

ذلك صحة التصريح مع أخذهم بعين االعتبار األسانيد األخرى والمقارنة بينها حتى اكتشفوا ب

خبرتهم الواسعة في الرواة وأحوالهم ومعرفة بلدانهم ، وقد ساعدهم في ذلك  بالسماع أو خطأه

ورحالتهم وطبقاتهم ، إضلافة إللى دراسلة مرويلاتهم ، مملا أعلانهم عللى سلرعة استحضلار 

وضلع كلملة "حلدثني"    ، وملن جمللة هلذه األخطلاءا من خطأأحوال الرواية وما يتطرق إليه

لم ملن وقلوع الخطلأ فلي ، مكلان "علن" وللم يسلمما هو صريح في التلقي المباشلر   ونحوها

  -بعض كبار الثقات من الرواة فضال عن عامتهم :–على سبيل الندرة  –التصريح بالسماع 

اج وجدوا له غير شيء يذكر فيه اإلخبار عن      فقد ذكر علي ابن المديني أن شعبة بن الحج 

 (926شيوخه ويكون منقطعا )

 

 1/370، ابن رجب الحنبلي، شرح العلل ج 162ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، المراسيل:  - 924

 2075رقم:   425/ 3الدوري ، تاريخ يحيى بن معين/ ج- 925
 370/ 1ابن رجب ، شرح العلل، ج- 926
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حوا قلت     ن رووا علنهم ، وقلد يكلون : يعني أنه يذكر عن شيوخه أنهلم صلر  بالتحلديث عمل 

 الخطأ من الرواة عن شعبة .

منصلور بلن    أخبرنـاعلن ُهشليم  ديث فيله: "وذكر أحمد بن حنبل أن ابن مهلدي حلد ث بحل   

 ( 927.)ل أحمد ولم يسمعه ُهشيم من منصورقازاذان .." ، 

،  من أجل ذلك نجد فلي لسماع ثابتا ال يتطرق إليه علل ةولهذا اهتم النقاد بكون التصريح با   

، (928")بلن جبيلر ال يثبلت سلماعه ملن عثملان  "ومحمد   :بارات النقاد :مثل قول الدارقطنيع

 (  929وقوله أيضا: "وال يثبت البن المنكدر سماع من أبي برزة ") 

أيضا في كالم النقاد أمثال شعبة ويحيى القطان وأحمد وابن المديني وغيرهم تعليلل   ونجد     

، أو لم يسمع فالن من فالن: سماع بين الراوي وشيخه، فيقولونث بعدم ثبوت البعض األحادي

، ملع وجلود تصلريح بالسلماع فلي بعلض الطلرق وذللك لم يصح له سماع منه، ونحلو ذللك

فلليس كلل تصلريح بالسلماع "  لسماع قد يكون خطأ من باب اللوهم،إلدراكهم أن التصريح با

 ( 930اة العنعنة باإلخبار والتحديث")يُقبل ألنه كثيرا ما يشتبه على بعض الرو

يقلول: ال ينبغلي أن ، فية حبان بن أبي جبلة عن ابلن عبلاسوهذا اإلمام أحمد يُسأل عن روا 

 (931): ال ينبغي"، قالابن عباس سمعت: فإن ُهشيما يقول فيه "قيل له يكون سمع منه.

ه إللوقد كان شعبة بن الحجاج من أوائل ملن فللت ش علن السلماع      ى وقلوع العللل فلي وتنبل 

إذا كلان   "سلمعت "أو    "حلدثني"، ولهذا لم يُسل م بكل إسناد وقع فيله صليغة  التصريح بالسماع

د أسند ابن أبي حاتم علن أبلي داود، واقع الحال والخبرة العملية تنفي إمكانية هذا السماع ، فق

يعنلي  -د ههنا، فجلس، فقال، فقال شعبة: يا أبا سعيفجاء الحسن بن دينار: "كنا عند شعبة قال

اهد قال سلمعت عملر بلن الخطلاب يقلول.. "،  فجعلل : حدثنا حميد بن هالل عن مج-الحسن

 (932)هد سمع عمر؟ ل  فقام الحسن فذهب": مجاشعبة يقول

 
 370/ 1ابن رجب ، شرح العلل : ج- 927
 174/ 1الدارقطني ، العلل :ج- 928
 308/ 6الموضع السابق، ج - 929
 2/700نور الدين عتر ، حاشية شرح العلل البن رجب ، ج- 930

 158العالئي ، جامع التحصيل :  - 931

 162ابن أبي حاتم ، المراسيل /  - 932
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، أملا هلذه سماع عند المدلسين بدراسلة مسلتقلةوالنليَّة معقودة على إفراد علل التصريح بال   

 .، وهللا الموفقغير المدلسين الثقات  بالسماع عند الرواةالدراسة فهي خاصة بعلل التصريح 

 : منهج النقاد في الكشف عن علل التصريح بالسماعالمطلب الثاني

رفتله بملراتبهم بخبرتله الواسلعة بلالرواة ومع  -عموملا  –يستعين الناقلد فلي كشلف العللة      

 ، وما يتحلى به كل راو من الضبط والتثبت ومدى مالزمته لشليخه اللذيورحالتهموطبقاتهم  

،  إضافة إلى الموازنة والمقارنة بين الروايات الواردة في يروي عنه، وغير ذلك من القرائن

، وقلد وسلائل خاصلة تلتالئم ملع نلوع العللة  الموضوع الواحد، وللنقاد في كل نوع من العلل

 : ع تندرج فيما يليلكشف علل التصريح بالسماوجدت أن وسائل النقاد 

 أوال   :  مقارنة الروايات ومعرفة مراتب  الرواة

 معرفة طبقة الراوي وتاريخ الوفاة :    ثانيلا

 :  ثبوت عدم اللقاء  ثالثلا

 :  اتفاق النقاد   رابعلا

 :  اعتراف الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه خامسا  

 :  تكذيب المروي عنه  سادسا

 أوال: مقارنة الروايات ومعرفة مراتب الرواة 

حيث ينظر النقاد فيما إذا تفرد الراوي بالتصريح بالسماع أم تُوبع على ذلك ، فإذا لم يُتابع     

 كان تصريحه بالسماع شاذا ، ومن أمثلة ذلك :

عن عبد الرحمن ، د األيامييزيد بن هارون عن  َزبيروى أبو خيثمة في مسنده  قال: ثنا    -1

 " صالة األضحى ركعتان والفطر ركعتانيقول: "، سمعت عمر بن أبي ليلى

، وقلد رواه يحيلى بلن معت غيلره، ولم يقل أحد سبو خيثمة: تفرد به يزيد بن هارونقال أ   

 (933)زبيد عن عبد الرحمن ولم يقل سمعت."سعيد وغير واحد عن 

: اليصح لعبلد اللرحمن سلماع ، فقال أبو حاتمعبد الرحمن من عمرالنق لاد سماع  وقد أنكر     

 (934.)بة وابن المديني والخليلي وغيرهم، وكذا قال شعمن عمر

 

 226العالئي ، جامع التحصيل:  - 933

، ابن حجر ،    202/ 2، الذهبي، سير أعالم النبالء    262،  العالئي،  108ابن أبي حاتم، المراسيل :    - 934

 193: هامش سؤاالت اآلجري ،  تحقيق د. محمد  العمري   6/261تهذيب التهذيب ج
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بلالوهم   -وهو ثقلة –قلت: نلحظ من المثال السابق كيف حكم أبو خيثمة وغيره على يزيد    

 وذلك بالنظر إلى تفرده بذلك من دون بقية الرواة 

ه صلى وجرحه قطني عن حديث المسور بن مخرمة عن عمر حين ُطعن ، وأنسئلل الدار  -2

 " : " الحظ في اإلسالم لمن ترك الصالة،  وقوله يثعب دما

، وعلروة بلن حد ث به عنه الزهري  رواه سليمان بين يسار عن المسور بن مخرمة،:" فقال  

 الزبير  

 رواه عن عروة كذلك : أبو الزناد وهشام بن عروة   

تلف عن هشام فرواه زايلدة  وإسلماعيل بلن زكريلا  وعللي بلن مسلهر  وأبلو ضلمرة  واخ   

لمة  وأبلو معاويلة  وعبلدة  والليث بن سعد والمفض ل بن فضالة  وأبلو أسلامة  وحملاد بلن سل

 .وغيرهم

 (935)أن المسور بن مخرمة أخبره :عن أبيه ،وخالفهم مالك بن أنس فرواه عن هشام   

،  وقول مالك: عن هشام عن أبيه، عن سليمان بين يساروالقول قول زايدة  ومن تابعه عن      

 (936)َوَهم منه، وهللا أعلم." أّن المسور أخبره " هشام عن أبيه "

لكونله خلالف جماعلة  -تقانله مع جاللته وإ-قلت: نلحظ هنا أن الدارقطني حكم بَوَهم مالك    

، لهذا على هذا العدد الكبير من الثقات  مسور لما خفي ذلك، ولو كان عروة سمعه من الالثقات 

، ألنه يُسلتغرب أن ر المسور لعروة في نظر الدارقطنيفرواية مالك شاذة في تصريحه بإخبا

يكون هشلام رواه بإثبلات سلليمان بلن يسلار لكلل اللرواة وخلص  مالكلا بإسلقاطه ،  وروايلة 

يجوز أن يكلون علروة سلمع الحلديث ملن  الزهري بإثبات سليمان بن يسار تؤكد ذلك.مع أنه

 سليمان بن يسار والمسور بن مخرمة ، لكن رواية الجماعة أقرب للصواب ، وهللا أعلم .

، "،  فأنكر أحمد ذلك  ِعراك بن مالك قال: " سمعت عائشةقال ابن هانىء لإلمام أحمد :    -3

ي عن عروة، هذا خطأ، اله ولعائشة ، إنما يرووقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ل م

 : حماد بن سلمة عن خالد الحذاء. ثم قال : من روى هذا ؟ قلت 

 

   1/357، سنن البيهقي ، ج 1/82الموطأ ، ج - 935

 210-  209/ 2الدارقطني ، العلل ، ج- 936
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ضا علن حملاد قال: روى غير واحد عن خالد الحذاء ليس فيه سمعت ، وقال غير واحد أي   

 ( 937)بن سلمة ليس فيه سمعت.

ونه شاذا قلت: استنتج اإلمام أحمد أن تصريح عراك بن مالك بالسماع من عائشة وهم لك     

بمقارنة ذلك بالروايات األخرى ، حيث إن التصريح بالسماع لليس لله متابعلة ال ملن اللرواة 

 عن حماد وال من الرواة عن خالد الحذاء .

 : الكشف عن خطأ السماع بمعرفة طبقة الراوي وطبقة شيخه وتاريخ الوفاةثانيــا

 (938)الذين تقاربوا في السن واإلسلناد  وهم الرواة–يدرك النقاد خطأ السماع بمعرفة الطبقة   

 (939أو طائفة من الرواة تعاصروا زمنا كافيا وجمعت بينهم عالقة مكانية)

، ومعرفة الطبقة يوهم االتصال  وهي وسيلة فع الة للكشف عن هذا النوع من األخطاء الذي     

بمجرد التصريح بالسماع ، وقد نبلل ه ابلن الصلالح عللى أن جهلل عللم تجعل الناقد ال يكتفي  

، وأن النلاظر فلي هلذا الفلن يحتلاج إللى معرفلة ت قد يوقع المحلدث فلي أوهلام شلنيعةالطبقا

 (940المواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم ونحو ذلك )

الكتشاف      ووفياتهم  الرواة  والدة  وتواريخ  بالطبقات  معرفتهم  الحديث  نق اد  استخدم  وقد 

ح الراوي بالسماع من شيخالكذب في ادعاء السماع واللقاء  : ، فإذا صر 

له      لقاؤه  بعد وفاته  ،  لم يثبت  الذي ادع ى سم  ،أو ولد  المكان  اعه فيه، استدلوا  أولم يدخل 

 لك:ومن أمثلة ذ ، بذلك على كذبه

بن عمار  مأمون بن أحمد الهروي   ادع ى   -1   ، فسأله الحافظ ابن حبان: أنه سمع من هشام 

: فإن هشاما الذي تروي عنه مات  ت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، قال ابن حبانمتى دخل

 سنة خمس وأربعين ومائتين. 

ات محمد قبل أن م حد ث عبد هللا بن إسحق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب ، فقيل لهو  -2

 . تولد بتسع سنين

 

 134ابن أبي حاتم ، المراسيل  /  - 937

 2/381السيوطي ، تدريب الراوي :ج - 938

 7أسعد تيم ، علم طبقات المحدثين ، ص:  - 939

 466قي : ص ابن الصالح ، مقدمة علوم الحديث بهامشها التقييد واإليضاح للعرا- 940
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: هلذا مد بن حاتم الكشي عن عبلد بلن حميلد، فقلال الحلاكم أبلو عبلد هللاوكما حد ث مح  -3   

 (941)بن حميد بعد موته بثالث عشرة سنةالشيخ سمع من عبد 

: خـرج حدثنا أبو وائـل قـالوروى مسلم في مقدمة صحيحه أن المعلى بن عرفان قال:   -4  

(  وذللك ألن ابلن 942، قال أبو نعليم: أتلراه بُللعث بعلد الملوت ؟ )علينا ابن مسعود بصفين  

 ( 943هل ، قبل  انقضاء خالفة عثمان بثالث سنين ) 32مسعود توفي سنة 

، قال حفص ذاته ال يستغني عنه نق اد الحديث علم قائم بوبهذا نعلم أن علم الطبقات والتاريخ      

وقال  –يعني سن له وسن  من كتب عنه –بن غياث القاضي: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين  

: لمل ا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ )سفيان الثوري
944) 

قة اللراوي وتلاريخ الوفلاة فلي تبين مدى اعتماد النقاد على معرفة طب  :وهذه أمثلة توضيحية

أو عللى سلبيل   –تعليل بعض األسانيد التي وقع فيهلا التصلريح بالسلماع عللى سلبيل اللوهم  

 -:-الكذب والتزوير، وهو ليس من موضوعنا 

 .. ، حدثنا خالد الجهنيقتادة عن، بن حنبل عن رواية هدبة عن حماد  ُسلئل أحمد -1

 (945قتادة خالدا )، خالد قديم ما رأى فقال: هو خطأ    

-: سمعت سعدا يحّدث عن النبـي عمر بن الحكم، قالحديث  ذُكر ليحيى بن سعيد القطان  -2

 " : "صالة في مسجدي هذا ..-ه وسلمصلى هللا علي

 (946)أن يكون عمر بن الحكم سمع من سعد فأنكر    

بن وقد نقل الحافظ ابن حجر عن علي بن المديني قوله: عمر بن الحكم لم يسمع من أسامة     

 (947)لم يدرك سعد بن أبي وقاص أيضا وإذا لم يسمع من أسامة فهو ، ثم قال:زيد ولم يدركه

 

 97مصطفى السباعي ،  السنة ومكانتها في التشريع :  - 941

 26صحيح مسلم ، المقدمة :ص: - 942

    6/28ابن حجر ، تهذيب التهذيب ج  - 943

 98مصطفى السباعي ، مرجع سابق / - 944

 396/ 1ابن رجب ، شرح  العلل ج- 945

 117ابن أبي حاتم ، المراسيل/- 946

   436/ 7ابن حجر ، تهذيب ا لتهذيب، ج - 947
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، فإذا كان عمر سعد بن أبي وقاص توفي قبل أسامة  استدل ابن حجر هنا بالطبقة ألن: قلت     

 يسمع من أسامة وطبقته فعدم سماعه من الطبقة السابقة من باب أولى  بن الحكم لم

 ة: ابن السري يحدثنا عن ابن اسحق ، قال: قلت لشعبأبي حاتم عن مسلم بن قتيبةأسند ابن    -3

 .ي حّدث أنه سمع ابن مسعود سمع أبا عبيدةأنه 

 (948)، وجعل يضرب جبهتهأبو ُعبيدة ابن سبع سنين قال: أوه ، كان   

، وقلد اتفلق النقلاد ل معرفة سن الراوي عند وفاة شليخهاستدل شعبة بالطبقة من خال  قلت:   

على عدم سماع أبي عبيدة من أبيه حيث لم يدركه، وقد روى شعبة عن عمرو بن ملرة قلال: 

 (949سألت أبا ُعبيدة هل تذكر من عبد هللا شيئا ؟ قال: ما أذكر منه شيئا)

عبد الرحمن بن أبي ليلـى: " الحديث الذي يروى عن    معين:روى الدوري أنه قال البن    -4

  سمعت عمر يقول: صالة الجمعة ركعتان .." : " وقوله،  هالل" كنا مع عمر نتراءى ال

 (950فقال: ليس بشيء )   

لم يسمع من عمر بن الخطاب ولم يره ، وقد روى شعبة  ابن أبي ليلى قلت:  ذكر النقاد أن   

 (951عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: ولدت لست بقين من خالفة عمر )

 -أخرج الخطيب بسنده عن ُعفير بن معلدان الكالعلي، قال:قلدم علينلا عملر بلن موسلى    -5

، فلملا أكثلر   الصالح، فجعل يقول: حدثنا شيخكم  ، فاجتمعنا إليه في المسجد حمص   -157ت:

ه لنا نعرفه: من شيقلت له ، قال: فقال: خالد بن معدان. قلت له: فلي أي  خنا هذا الصالح ؟ سم 

ته في غزاة أرمينية. قال فقللت سنة لقيته؟ قال: سنة ثمان ومائة . قلت له: فأين لقيته؟ قال: لقي

م أنلك لقيتله وأنت تزع مائة ،، مات خالد بن معدان سنة أربع وله: ات لق هللا يا شيخ وال تكذب 

 (952)يغز أرمينية قط كان يغزو الرومإنه لم  ، وأزيدك أخرىبعد موته بأربع سنين

 

 196ابن أبي حاتم ، المراسيل /  - 948

 205-204العالئي ، جامع التحصيل / - 949

 393رواية رقم  237/ 1الدوري ، تاريخ يحيى بن معين ، ج- 950

 226،  العالئي ، جامع التحصيل :  108ابن أبي حاتم ، المراسيل :  - 951

 4/393،  ابن حجر ، لسان الميزان ج  119الخطيب، الكفاية في علم الرواية ، ص: - 952
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منهج المحدثين في االستفادة من الطبقة وتواريخ الوفاة    توضحقلت: األمثلة السابقة      

لى سبيل  الكتشاف علل التصريح بالسماع سواء كان ذلك على سبيل الَوَهم من الثقات أم ع

 الكذب.

وقد يحصل أن يحكم ناقد أو باحث بَوَهم السماع بناء على أمور ظني ة في مسألة الطبقات،     

ويكون الصواب صحة التصريح بالسماع ، والسبب في ذلك هو تلداخل الطبقلات النلاتج علن 

ديث من شيوخ لم يسلمع تقدم الراوي في طلب العلم وسماعه الحديث في صغره ، فيسمع الح

، وذلك مثل تقدم سماع سفيان بن عيينلة ، فقلد سلمع ملن عملرو بلن دينلار وأبلي نهم أقرانهم

إسحاق السبيعي والزهري وأبي الزبير المكي وطائفة من العلماء ماتوا وله بضع عشرة سلنة 

 ( 953)أكثر شيوخهم وإن كانوا أسن  منه ، فشارك شعبة ومالكا والثوري في

ومن أمثلة االتكاء على مفهوم الطبقة دون النظر في مسألة تداخل الطبقات:ما ذكلره أحلد      

حـدثنا أبـو األشـهب، حـدثنا أبـو ، خرجه البخاري عن مسلم بلن ابلراهيمالباحثين في حديث أ

يلـّت  لى: "أفرأيتم الالّت والعّزى" : كان الالّت رجـالً ، في قوله تعاعن ابن عباس،  الجوزاء

 (954)جسويق الحا

، ولعله من مسللم بلن إبلراهيم، إذ قُتلل " َوَهمحدثنا أبو الجوزاءقلت:" قول أبي األشهب:      

 –هلل، ووللد أبلو األشلهب    83فلي الجملاجم سلنة    –أوس بن عبد هللا الربعي  –أبو الجوزاء  

وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة فلي تاريخله علن  هل ،  70سنة    -بن حيان العطاردي    جعفر

إسماعيل التبوذكي عن حماد بن زيد قال: لم يسمع أبو األشهب ملن أبلي الجلوزاء موسى بن  

(، ثم قال: ومما يؤكد صحة قول حماد بن  زيد أن طبقة شيوخ أبي األشهب المعروفين 955")

 ( 956ماتوا بعد أبي الجوزاء بعشرين سنة وني ف)

ح الدكتور بشار عواد معروفقلت     ، فلذكر بي الجلوزاءسماع أبي األشهب من أ  : وقد صح 

 (  957)سنة لما مات أبو الجوزاء 13-12 أن عمره كان

 ( 958)قد تعق لبه الباحث المذكور بقوله: ليست هذه السن سن سماع آنذاك..و    

 
 135، أسعد تيم ، علم طبقات المحدثين ،ص: 118-4/117ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج- 953

 51/  6سورة النجم، آية  "أفرأيتم الالت والعزى"    ج  -صحيح  البخاري، كتاب التفسير- 954

 2/88تهذيب التهذيب ، ج- 955

 88أسعد تيم ، مرجع سابق :- 956

 5/23هامش تهذيب الكمال ج- 957
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والباحلث   ذي يمنع من تقدم سماع أبي األشلهب؟، فما القلت: والصواب مع الدكتور بشار    

قرانه قلد ملاتوا ولله بضلع عشلرة نفسه أثبت أن سفيان بن عيينة سمع من عمرو بن دينار وأ

، لهذا ة لذهوله عن مسألة تداخل الطبقات ، فالباحث لم يحالفه التوفيق في هذه المسأل(959)سنة

ح الحلديث لتلوفر شلرط اإلدراك والتصلريح  فإن البخاري اعتمد سلماع أبلي األشلهب وصلح 

دون وجود عل لة معتبرة تنفي ذلك ، ولهذا ينبغي عدم التسلرع بتخطئلة ملا وقلع فلي بالسماع  

الصحيحين من تصريح بالسماع بناء على قرائن ظني لة يعارضها أدلة واضحة مثلل تصلريح 

 .ة بالسماع من رجل أمكن سماعه منهالثق

 -أو حصول اللقاء من غير سماع –ثالثا: المعاصرة مع ثبوت عدم اللقاء 

ن عاصلره ثُلم  ي    ستدل العلماء على عدم سماع الراوي ممن روى عنه بأن يروي الثقلة عمل 

، وهذا النوع من القلرائن يلدل عللى دقلة (960يُدخل أحيانا بينه وبين من يروي عنه واسطة )

المحدثين ويقظتهم ألن الراوي يكون قد أدرك من روى عنه وأمكلن لقلاؤه لله، لكلن إمكانيلة 

صلريح إن للم يكلن ترار بوجود رواية فيهلا تصلريح بالسلماع ألن هلذا التاللقاء ال تعني االغ

، ولهذا استنكر النقاد بعض الروايات التي وقع فيها التصريح بالسلماع ملن محفوظا فهو َوَهم

 ل ، ومن أمثلة ذلك :   المعاصر ألنها لم تثبت بأسانيد سالمة من العل

ال: وفلي عائشة، إنما يروي علن علروة علن عائشلة، قلقال أحمد: البهي ما أراه سمع من    

، قال: كان ابلن مهلدي  سلمعه ملن عن البهي قال: حدثتني عائشة، حديث زائدة  عن السدي

 "حدثتني، يعني ينكر كلمة "(961)" وينكرهحدثتني عائشةزائدة  فكان يدع منه "

 (962وقال الدارقطني: والبهي إنما روى عن عروة عن عائشة )    

" يعنلي أن اسلتقراء ملا رواه البهلي علن " إنما روى عن عروة عن عائشـةقولهم    قلت:    

 وحيلدةعائشة يفيد أن كل رواياته عن عائشة كانلت بواسلطة علروة ، فلملا جلاء فلي روايلة  

 
 89أسعد تيم ، مرجع سابق :- 958

 135المرجع السابق ، ص: - 959

 369/ 1ابن رجب ، شرح العلل :ج- 960

المراسيل،/- 961 التحصيل /101ابن أبي حاتم،  العالئي، جامع  العلل ج 218،  ،   1/369، ابن رجب، شرح 

 6/90ابن حجر، تهذيب التهذيب  ج

 375الدارقطني، اإللزامات التتبع/- 962
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تصريحه بالسماع منها استنكروه وعد وه َوَهما مع أنه كان معاصرا لها ، لكن لم يثبلت لقلاؤه 

 ا.لها وال سماعه منه

راك بلن ماللك   -2 : ذكر ألحمد قول من روى عن حماد بن سللمة علن خاللد الحلذ اء علن علِّ

راك من أين سمع عائشة؟  إنما يروي عن  سمعت عائشة.   فقال: هذا خطأ، وأنكره ، وقال: عِّ

 (963عروة عن عائشة ،  هذا خطأ .)

إنه إنملا يلروي نظر، ف -رضي هللا عنها-قال رشيد العطار: وفي سماع عراك من عائشة     

عن عروة عن عائشة ، ونقل عن موسى بن هلارون الحلافظ قولله : ال نعللم لله سلماعا ملن 

 (964عائشة )

ي علن شلعبة علن فلراس : سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسلقال ابن أبي حاتم  -3

صلى هللا عليه وسلم، فقال: أهاهنا  –صلى رسول هللا: سمعت سمرة يقول: "عن الشعبي قال

 " حبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه؟  إن صاأحد من بني فالن

، روى سلعيد بلن مسلروق علن الشلعبي علن حاتم: والشعبي لم يسمع من سلمرة   أبوقال      

 (965)سمعان ابن مشنج عن سمرة عن النبي

 رابعــا : عدم إمكان اللقاء

أن يكون بين الراوي ومن روى عنه معاصرة في الزمان لكن هنلاك اخلتالف فلي   يحصل   

ر طلبه للعلم إللى ملا  البلد،  ولم يثبت أن أحدهما رحل إلى بلد اآلخر ، أو يكون التلميذ قد تأخ 

بعد وفاة الشيخ ، ففي مثل هذه الحاالت مع القرائن المحتف لة يحكلم النقلاد بعلدم االتصلال وأن 

 -، فمن ذلك:سماع مجرد َوَهم من الراوييح بالالتصر

، وملا رآه قلط، كلان الحسلن قال علي بن المديني: الحسن للم يسلمع ملن ابلن عبلاس -1

 (966)عمله عليها علي، وخرج إلى صفين، استمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرةبال

األسود بن  برني أخ :، عن الحسن:  في حديث المبارك بن فضالةوقيل البن المديني     -2

 إني حمدت ربي بمحامد.. ." : " سريع حديث

 
 370/ 1، ابن رجب شرح العلل :ج36، العالئي، جامع التحصيل:134ابن أبي حاتم، المراسيل/- 963

 256غرر الفوائد المجموعة  ، ص: رشيد الدين العطار،- 964

 192/ 1ابن أبي حاتم ، علل الحديث ، ج- 965

 37ابن أبي حاتم ، المراسيل /- 966
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، ألن األسود خرج إلى البصرة أيام وقال: الحسن لم يسمع منه، فاستنكر ابن المديني ذلك      

 (967وكان الحسن بالمدينة.) -هللا عنه رضي–علي 

 اتفاق النقـاد  -خامسـا :

يتله فقد يتفق النقاد بخبرتهم واستقرائهم واطالعهم على أحوال اللراوي ومروياتله أن روا    

لحسن من أبي هريلرة وعلدم رؤيتله ، مثل اتفاقهم على عدم سماع اعن شخص معين منقطعة

 .د تصريحه بالسماع استنكره النقاد جاء في بعض األساني ، لهذا إذا(968)له

، قللت يرههريرة ولم  : لم يسمع الحسن من أبي  رعة يقولقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا ز    

 (969)؟ قال: يخطئ حدثنا أبو هريرة" : "له: فمن قال

، حلدثنا كر حلديثا حد ثلله مسللم بلن إبلراهيموذ -أيضا: سمعت أبي يقول  وقال ابن أبي حاتم   

صـلى -أوصاني خليلي  )  قال:،  : سمعت الحسن يقول: حدثنا أبو هريرةربيعة بن كلثوم، قال

 بثالث ..( -هللا عليه وسلم

 (970: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة)قال أبي   

 –وقد أخرج النسائي في سننه بإسناد رجاله ثقات عن أيوب عن الحسن علن أبلي هريلرة     

  : لم أسمعه من غير أبي هريرةقال الحسن،  -"حديث المختلعات" 

 (971قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة)   

ظاهر إسناده إنما اعتمد عللى قلت: نلحظ أن النسائي أخرجه وأعل ه باالنقطاع ، ولم يغتر  ب   

 الثابت عند النقاد من عدم سماعه .

 -سـادسا : اعتراف الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه :

السماع ليس صحيحا  دليل واضح وصريح في أن التصريح ب من الراوي نفسه واالعتراف      

ن بعده   ، فمتى جاء التصريح بالسماع بعد االعتراف يُعدُّ  وأن هناك واسطة َوَهما منه أو مم 

 :  أنه يد عي السلماع زورا وبهتانا، فمن ذلك أو

 
 164العالئي ، جامع التحصيل     في أحكام المراسيل  /- 967

 268-2/266، ابن حجر ، تهذيب التهذيب :ج 164العالئي ، جامع التحصيل : - 968

 2/267، ابن حجر ،  تهذيب التهذيب : ح 39ابن أبي حاتم ، المراسيل :  - 969

 39المرجع السابق : - 970

 3461رقم:  6/168سنن النسائي، كتاب الطالق ، باب ما جاء في الخلع  ج 971
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فهو لم يسمع منه إنما أخذ أحاديثله علن ابلن   ة عباد بن منصور الناجي عن عكرمة،رواي  -1

 عن داود بن الحصين عن عكرمة –وهو متروك  -أبي يحيى

"نعم العبد  :  ي الحجامة باس، حديثا ف ، عن ابن عوقد روى عباد بن منصور، عن عكرمة     

 (973) ".. اكتحلوا باإلثمد فإنه يجلو البصر "  ( وحديثا في االكتحال:972") الحّجام

، لهذا فإن  (974) ا ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فقال: حدثنيهم  وقد ُسئل عنهما عباد      

: كان البن  يقول ، قال: سمعت عكرمة   عن عباد بن منصورما جاء في جامع الترمذي بسنده 

 (975")نعم العبد الحجام"  :–  : وقال ابن عباس قال رسول هللاوفيه   ..عباس

بق ذكره من اعتراف عباد  هذه الرواية معل لة بكون التصريح بالسماع خطأ بناء على ما س     

 وعكرمة. ،  لذلك ال يعتمد على هذه الرواية في إثبات اللقاء بين عباد بن منصور

؟ قال: أنا ملا د: هذه األحاديث أحاديث ابن عمر: قلت لجميل بن زيقال أبو بكر بن عي اش  -2

ابلن عملر ، فقلدمت سمعت من ابن عمر شيئا إنما قالوا لي إذا قدمت المدينة فاكتلب أحاديلث 

 ،(976)المدينة فكتبتها

 لك قال فيه ابن معلين، لذ حدثنا ابن عمر" ومع هذا فقد جاء في عدة روايات عن جميل: "    

 (977)نكر عليه ادعاء  سماع مالم يسمع، حيث أ: ليس بثقة

اك : سلمعت ملن ابلن و داود الطيالسي عن شعبة علن مشلاشروى أب  -3 ، قلال: قللت للضلح 

 .قال: ال. قلت: رأيته ؟ قال: ال عباس ؟

حاك : قلت للضد الملك بن ميسرة قالوروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن شعبة عن عب    

ن أخذته ؟ قال: عن ذا وعن   : ال. قلت : فهذا الذي ترويهأسمعت من ابن عباس شيئا؟ قال عم 

 (978.)ذا

 

 3489وابن ماجه في الطب  رقم:  3502رقم:  243/ 4الترمذي في الطب، باب نعم العبد الحجام،ج- 972 

وابن ماجه في الطب، باب من اكتحل وترا، رقم    206/ 4الترمذي في اللباس، باب ما جاء في االكتحال- 973

4001 

 694/ 2ابن رجب ، شرح العلل ، ج- 974

   3502رقم:  4/342جامع الترمذي ، كتاب الطب ، باب نعم العبد الحجام ج- 975

 31ابن أبي حاتم ، المراسيل :  - 976

    156العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل: - 977
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قلت: اعتمد نقاد الحديث على هذا االعتراف في استنكار ما رواه أبو نعيم ، قلال: حلدثني     

 (979..) ، قال: سمعت ابن عباسعن الضحاكحكيم بن الديلم 

 سابعـا : تكـذيـب المروي عنـه 

 عن إسلحق عنك :  ابن الحّمـاني حّدث: قلت ألبيبد هللا عن أبيه اإلمام أحمد قالروى ع   -1

:  قللال –  –عللن المغيللرة بللن شللعبة،  أن النبللي شللريك عللن بيللان  عللن قلليساألزرق عللن 

 ابردوا الصـالة " " 

عللى  سمعته منه فـي المـذاكرة:  لت له: إنهم حكوا عنه أنه قال. فقفقال: كذب ما حدثته به   

 (980.)ما سمعته بعد ذلك من إسحق األزرق. فقال: كذب إنباب إسماعيل بن علية

ى بلن الجلزار علن عللي علن يحيل الحسن بن عمارة : حـدثني الحكـم: قال   قال شعبة  -  2

 (981)ا، فسألت الحكم عنها ، فقال: ما سمعت منها شيئسبعة أحاديث 

: األول أن من أساليب النقلاد فلي اختبلار اللرواة أنهلم قلت: يستفاد من هذه القصة أمران    

الحسلن   األمر اآلخر: أن،   (982يسألون الشيخ المروي عنه إن كان حيا عن صحة الرواية )

، وهذا الذي دفع شعبة للتأكد من سماعه لوجود ريبلة فلي صلحة بن عمارة متهم في الرواية

 هذا السماع .

 المطلــب الثالث : األسباب التي توقع الرواة في خطأ التصريح بالسماع

 : : َوَهم الثقـةأوال

ع كملا ملر  بنلا فلي  التصريح بالسلماتبين من خالل الدراسة أن الثقات قد يقعون في خطأ      

، وال غرابلة فلي ها النقاد على بعض الثقات بالوهم، حيث ذكرت أمثلة حكم فيالمطلب السابق

، واكتشلاف أخطلاء الثقلة خطأه مغملور فلي جنلب صلوابه الكثيلر  ذلك فالثقة قد يخطىء لكن

ذين الل  --ه سلوللحفلظ سلنة ر القليلة هو من واجب نقاد الحلديث اللذين قللي ضهم هللا تعلالى

 

 85ابن أبي حاتم ، المراسيل:- 978

 200،  العالئي ، جامع التحصيل:   86ابن أبي حاتم ، المراسيل :- 979

 14/171، الخطيب ، تاريخ بغداد ، ج    4077العلل رواية عبدهللا ، رقم :  - 980

 347  7الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج- 981

 23المعلمي اليماني/ علم الرجال وأهميته ، ص : - 982
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لفله ملن هلو ، وال يغيب عن بال طالب العللم أن الثقلة قلد يخايتتبعون أخطاء الثقات وغيرهم

، وهذه المخالفة قد تكون في السند وقد تكون في المتن ، ومن األخطاء أوثق منه أو أكثر عددا

، وهنا يكون التصريح بالسماع شاذا : التصريح بالسماع في غير موضعه  الواقعة في األسانيد 

ت أمثللة فلي مبحلث مقارنلة الروايلات به ثقة خالف فيه من هو أوثق منه  إن انفرد  ، وقلد ملر 

 ومعرفة مراتب الرواة من المطلب الثاني تؤكد هذه المسألة 

، ونحلن د بن سلمة وغيلرهمالك بن أنس وحمافقد وقع في هذا الخطأ يزيد بن هارون وم     

ل الثقة مسؤولية هذا الخطأ في حاللة علدم وجلود  ملا يلدل عللى أن الخطلأ جلاء ملن إنما نحم ِّ

، وسلوف أبلين ي تعين على إدراك مثل هذه األمور، والقرائن المحتف لة بكل حالة هي التغيره

فلي   فيما يلي ما توصلت إليه من أسلباب أخلرى تلؤدي إللى وقلوع خطلأ التصلريح بالسلماع

 :سانيد سوى ما تقدم من شذوذ الثقةاأل

  وجود ضعيف في السند، أو من ال ي حتمل تفرده من الثقاتثانيا : 

ن بعلض الضلعفاء ورواية الضعفاء ال تدخل في مباحث العلل ، إال أني أفردتهم باللذكر أل  - 

بيله عللى للتن، وكلذلك اختلف النقاد فيهم، فعدهم بعضهم ثقاتا، وعدهم البعض اآلخلر ضلعفاء

 .عدم تأثير مخالفة الضعيف

السند  و      اتصال  عن  بالبحث  يهتمون  النقاد  أن  الحديث  بعلم  المشتغلين  لدى  المعلوم  من 

، لكن ال  صريح الراوي بالسماع ممن روى عنه وثبوت اللقاء من خالل أساليب عديدة أهمها ت

طريق فيها    أما إن جاء من   ،السماع بإسناد صحيح خال من العلةبد  من ورود هذا التصريح ب 

بالسماع بسبب وجود  ، وهذه نماذج تدل على وجود خطأ التصريح  ضعيف فال يعتدون بذلك

   : ضعيف في السند 

لملديني، قلال: سلمعت ، ثنلا عللي بلن ا: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبللقال ابن أبي حاتم  -1

  (983.)عن ثقة فال ، فقال: أما: سمعت عمران بن حصينكان الحسن يقول: يحيى وقيل له

 ، فالرواة عن الحسن ليسوا ثقات هذا التصريح بالسماع من طريق ثقةقلت: يعني لم يثبت    

، ولليس يصلح ذللك  عن الحسن حدثني عمران بن حصـين:  قال أبو حاتم:  قال بعضهم   -2

 (984.)من وجه يثبت 

 

 164، العالئي ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل:   40ابن أبي حاتم ، المراسيل :  - 983
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الحسلن علن سلراقة بلن ن بلن أبلي ، قال : روى الحسبن المدينياابن أبي حاتم عن    أسند   -3

لقللب أن يكلون وهلو إسلناد ينبلو عنله ا –من رواية علي بن زيد بن جـدعان  –حّدثهم،  مالك

 ( 985)" يعني حد ث الناس، فهذا أشبهحدثهم، إال  أن يكون "الحسن سمع من سراقة

علن  -وهلو ملن الضلعفاء-بلن جلدعان اقلت: استنكر ابن المديني في هذا المثلال ملا رواه    

أنله للم  . يعنلي بلذلكا قال: هو إسناد ينبو عنه القللب .. ولهذ حدثهمسراقة بن مالك الحسن أن  

ئل ، وانفراد الضيصح للحسن سماع من سراقة عيف بإثبات السلماع  أملر مسلتنكر، ولهلذا سلُ

 (986)به، كأن له لم يقنع ؟ قال: ال، هذا علي بن زيد يرويه: سمع الحسن من سراقةأحمد 

الضحاك ابن عمر؟  قال: أبو سنان يروي شيئا ما يصلح عنلدي.  قيلل ُسلئل أحمد:  لقي    -4

؟  فقال : لليس حدثني حكيم بن الديلم عن الضّحـاك سمعت ابن عمر:  له: فأبو نعيم كان يقول

 ( 987.)بشيء

اك من ابن عمر ألن في السند األول أبلو سلنان       –قلت: لم يُثبت اإلمام أحمد سماع الضح 

، رجال صالحا ولم يكن يقيم الحديث قال فيه اإلمام أحمد: كان  ،-رجميوهو سعيد بن سنان الب

لله إنملا يهلم فلي ،  وقال ابن عدي: له غرائب وأفلراد ولع: ليس بالقوي في الحديث وقال مرة

 (988، وأطلق بعض  النقاد توثيقه )الشيء بعد  الشيء

حلاتم : صلدوق ال يحلتج بله، ووث قله ابلن معلين   وفي السند الثاني حكيم بن الديلم: قال أبو   

 (989)وغيره

 -ثالثا: ضعف الراوي في بعض شيوخه :

ألسبا    وذلك  شيوخهم  بعض  أحاديث  يضبطون  ال  الثقات  عدم  الرواة  منها:  عديدة  ب 

، أو سمعوا  م خارج أمصارهم وكتبهم ليست معهم ، ومنها: أنهم سمعوا منهم وه مالزمتهم لهم

 : عمرهم في وقت اختالل ضبطهم، ونحو ذلك من األسباب، فمن ذلكي آخر  منهم ف

 

 41، المراسيل :   ابن أبي حاتم- 984

 41المرجع السابق : - 985

 41المرجع السابق :- 986

 86ابن أبي حاتم ، المراسيل :  - 987

 46-4/45، ابن حجر، تهذيب التهذيب : ج143/  2الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال ، ج -988

 1/586الذهبي ، ميزان اإلعتدال ، ج - 989
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، قال :  يمي البصري وهو من رجال  الشيخينما ذكره أبو بكر بن األثرم بحق سليمان الت  -1

: " لم يكن التيمي من الحفاظ من  كان ال يقوم بحديث قتادة ، وقال كان التيمي من الثقات ولكن 

وهم فيها عن قتادة ، منها ما يتعلق بهذه  الدراسة  وهو  أصحاب قتادة "، وذكر له أحاديث  

إن   " -صلىاهلل عليه وسلم  -عن قتادة أن أبا رافع حّدثه عن أبي  هريرة عن النبي:أنه روى 

 " فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبيهللا كتب كتابا فهو عنده  

 (  990اإلمام أحمد ) ، ونقل ذلك عن ولم يسمع قتادة من أبي رافع شيئاقال:    

قال عباد بن سعد : قلت ليحيى بن معين : الحسن لقي عمران بن حصين ؟ قال : أما فلي   -2

 (991حديث البصريين فال ، وأما في حديث الكوفيين فنعم .)

قلت: وهذا يدلنا على تيقظ النقاد لمخارج الحديث وانتباههم لوقوع العلل في رواية الراوي     

بلده ، ومن هذا العلل وقوع الخطأ في التصريح بالسماع بدل العنعنة ،  إذا لم يرو عن أهل  

 . خ في بلدهم وأضبط لها سندا ومتنا ولهذا فالغالب أن أهل البلد يكونون أعرف بحديث الشيو 

 وهو داخل في وهم الثقة ، إال أني أفردته بالذكر لتميزه : –رابعا : سلوك الجـاّدة 

هور معروف تُروى  العدول عن السند المحفوظ إلى سند آخر مش: هو  معنى سلوك الجادة     

نافع عن ابن عمر،  فيجري هذا السند على لسان الراوي    به أحاديث كثيرة، مثل: مالك عن 

مثل مالك عن عبد هللا بن دينار عن ابن    حديثا محفوظا عن مالك بإسناد آخر،عندما يروي  

بعضهعم أو  السند  في  إبدال  فيقع  يكون ر،  وقد  الجا  ،  وصل  سلوك  أو  الموقوف،  برفع  دة 

العنعنة  المرسل إبدال  أو  قبلها،  التي  للصيغة  تبعا  السند  بالتحديث  الراوي  يخطئ  فعندما   ،

 (992) المشهور أو بعضه يقال سلك الجادة، أو لزم الطريقالصحيح ويذكر السند 

، فإذا كان السند   عنعنة بالتحديث والذي يهمنا هنا هو أن من مظاهر سلوك الجادة إبدال ال     

مسلسال بصيغة حدثنا مثال إال موضعا واحدا فيه "عن"  فقد  يأتي راوي ويضع حدثنا مكان  

 ثنا، وهنا نقول إنه سلك الجادة، ومن أمثلة ذلك: عن  ألن السند كله فيه حد 

 

 634/ 2ابن رجب ، شرح العلل، ج- 990

 164، جامع التحصيل ،   العالئي- 991

، حيث لم أسبق إلى تعريفه، واستنبطته من عمل النقاد، ولي في  تعبيريتعريف سلوك الجادة هو من    - 992

 هذا الجانب بحث في مجلة جامعة آل البيت بعنوان: "سلوك الجادة وأثره في علل الحديث" منشور 
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ابن أبي حاتم  -1 أبي  ما أسنده  قتيبة قال: قلت لشعبة:ابن السري يحدثنا عن  ، عن مسلم بن 

أاسحق   سمع  قالأنه  مسعود.  ابن  سمع  أنه  يحدث  عبيدة  سبع  با  ابن  عبيدة  أبو  ،كان  أوه   :

 (.  993سنين، وجعل يضرب جبهته ) 

ابن    قلت:      ألبيه  عبيدة  أبي  إدراك  عدم  من  النقاد  عند  ثبت  ما  هو  شعبة  استغراب  سبب 

بال التصريح  لورود  الرواية  استنكر هذه  ، ولهذا  السريمسعود  ابن  وهو    ،سماع من طريق 

َوَهم ظاهر سببه في تقديري أن الراوي سلك الجادة في صيغة "سمع" وذلك دليل على ضعف  

 ، وعدم معرفته بأحوال الرواة . لراوي وعدم حفظه للسند كما ينبغيا

بشر   -2 ثنا  قال:   ، المرادي  سليمان  بن  الربيع  حدثنا  خزيمة:  ابن  بكر  -قال  ابن    -يعني 

يقولقال:ح عامر  بن  قال: سمعت سليم  ابن جابر،  األشجعي  :  دثني  مالك  بن  عوف  سمعت 

نزلنا مع رسول هللا وفيه:    –صلى هللا عليه وسلم  -يقول:"   .. الليل  فاستيقظت من  منزال 

 (994فإنه خيّرني بين أن ي دخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة .") 

خزيمة    ابن  يقال  أن  أخاف  وأنا   :" قوله:  ماكون  بن  عوف  بينهما  سمعت  وأن  َوَهما  لك 

كرب" قال:"معدي  حدثنا  وهب  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد  فإن  قال:  ،  حجاج،  حدثنا    حدثنا 

ابن صالح–معاوية   يحيى سليم بن عامر  –هو  أبي  بن  ، عن معدي كرب عن  عوف  عن   ،

 (995) ر نحو الحديث .. فذك-هللا عليه وسلم صلى مالك قال: "خرجنا مع رسول هللا _

ن جابر كان: سمعت سليم بن عامر، عن  قلت: يفهم من كالم ابن خزيمة أن أصل رواية اب    

الخ مالك..  بن  الراوي  عوف  أن  إال  جابر  –،  ابن  ،    –وهو  في صيغة سمعت  الجادة  سلك 

وهو  ، بداللة الروية األخرى التي ثبت فيها الواسطة  ح السند متصال بعد أن كان منقطعافأصب

 . معدي كرب 

 خامسـا : التصحيـــف   

 ونحو ذلك: ،صيغة "حد ث" إلى حدثنا أو حدثه أو نقل قع خطأ في قراءة أو روايةحيث ي

ر بلن عبلد، لب علن بكللث عن يزيد بن حبيللأخرج أبو داود في سننه من طريق اللي  -1

أنهـا حّدثتـه أنهـا سـألت ، مة بنت أبلي ُحبليشلروة ، عن فاطلععن  ذر بن المغيرة،لعن المن
 

 196المراسيل، ابن أبي حاتم /- 993

 263يد ، ص: ابن خزيمة ، كتاب التوح- 994

 المرجع السابق ، الموضع نفسه   - 995
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راك فـال  لدم، فقال لها: "إنما ذلك عـرق، فـانظري،فشكت إليه ا  –رسول هللا فـإذا أتـاك قـ 

 ( 996)تصلي .. " 

قال أبو الحسن بن القطان: وقد يظن به السماع منها لحلديث الليلث .. وهلذا ال يصلح منله    

، قال: مجهلولسماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة ، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه ف

إن  ، للم يقلل فيله :وهلو عنلد غيلره معلنعن –" " أنهـا حدثتـهأي بلفظ   -ذكره هكذا أبو داود 

 ( 997)فاطمة حدثته 

ذر بلن المغيلرة علن علروة أن قلت: أخرج النسائي في السنن من الطريق نفسها علن المنل   

فشلكت إليله اللدم.. -هللا عليله وسللم  صلى-أنها أتت رسول هللا    حّدثتبنت أبي ُحبيش    فاطمة

 ( 998الحديث )

قلالوا: ،  يق مالك وعبدة ووكيع وأبلو معاويلة، فقد رواه األئمة من طروقد ُعرفت الواسطة   

رسول هللا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي ُحبيش إلى 

 (999..." الحديث)، فقالت: إني امرأة أُستحاض -صلى هللا عليه وسلم-

: ، قلالعبلد األعللى، ثنلا سلعيد ، علن قتلادةقال ابن ماجه: حدثنا أزهر بن مروان ، ثنلا    -2

" إن يـأجوج :-صللى هللا عليله وسللم-عن أبي هريرة قال:قلال رسلول هللا  حدثنا أبو رافع ،  

علـيهم ارجعـوا  ومأجوج يحفرون كل يوم حتـى إذا كـادوا يـرون شـعاع الشـمس قـال الـذي

 (1000")فستحفرونه غدا...

ول فيله ، وقد حق ق الشيح المعلمي اليماني القلالحديث فيه تصريح قتادة بالتحديث هذا  قلت:     

"، وبيان ذلك أن   أبو رافع  حّدث" تصحيف من الطابعين، وأن األصل:"حدثناوبي ن أن كلمة "

  :تادة ثالثة من الرواةالحديث رواه عن ق

 

 280رقم :  1/191سنن أبي داود ، كتاب الطهارة باب االستحاضة ،ج- 996

   458، حديث رقم   458/ 2ابن القطان ، بيان الوهم واإليهام ، ج- 997

 مخطوطة 195/ 2وانظر : إبراهيم بن الصديق ، علم علل الحديث عند ابن القطان.. ج     

 كتاب الطهارة ، باب ذكر األقراء  216رقم :1/112السنن الكبرى ، ج  - 998

                       1/79، والبخاري في الحيض، باب االستحاضة ج104رقم  1/61أخرجه: مالك في الموطأج - 999

 284رقم   1/195، وأبو داود في الطهارة، ج333ومسلم في الحيض رقم:   

 4080، رقم/  2/1364سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب طلوع الشمس من مغربها ج - 1000
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 (1001شيبان بن عبدالرحمن ، في مسند أحمد) األول:

 ( 1002أبوعوانة في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم )الثاني: و 

 من حديث أبي هريرة..  عن أبي رافع وكالهما جاء في روايتهما :قتلادة 

، عنلد سعيد ثالثلة : األول يزيلد بلن زريلعوأما الثالث : فهو سعيد بن أبي عروبة، رواه عن 

عللى بلن عبلد األعللى، " ، الثاني: عبلد األ…قتادة عن أبي رافع: "  وفيه    (1003ابن جرير)

    : حّدث أبو رافع .." ، قالقتادة،  وفيه ".. عند ابن ماجه

وطبعلة المنلار  – 6/137ج–: هكذا نقله ابن كثير في تفسيره ، طبعة بوالق  قال المعلمي    

، ومخطوطة الحرم المكي ، وهكذا في سنن ابن ماجه نُسخ مكتبلة الحلرم المكلي   -5/333ج

قع في أربع هل ، وو1273المخطوطة وهي أربع ، وطبعة عمدة المطابع بدهلي في الهند سنة  

" ،  مع أن سياق السند من  قتادة قال حدثنا أبو رافعنسخ  مطبوعة هنديتين ومصريتين : "  

أوله فيه هكذا : " حدثنا أزهر بن مروان ثنلا عبلد األعللى ثنلا سلهيل علن قتلادة ." فللو كلان 

"  ثنـااألصل " قال حدثنا " الختصلر فلي  األصلول المخطوطلة لهلذه النسلخ األربلع إللى " 

"  وإنملا  حـّدث فـالنابقيه في أثناء السند ، ولكنه جهال بالطابعين حسبوا أنله ال يقلال : "  كس

"  فأصلحوه بزعمهم ، وتبع فيه متأخرهم متقدمهم، وهللا المستعان .." ،  ثم حدثنا فالنيقال: "

ابلن " وعلزا الخطلأ فيله إللى   قتادة ثنا أبو رافعبي ن رحمه هللا أن الراوي الثالث رواه بلفظ:"

الُمذِّهب راوي المسند عن القطيعي، ثم قال:وقتادة مشهور بالتدليس فلو كان الخبر عند سلعيد 

 (1004عنه مصرحا فيه بالسماع لحرص سعيد على أن يرويه كذلك دائما )

 لتصريح بالسماع وعالقته باالنقطاعفي االمطلب الرابع : الوهم 

والوجه اآلخر بلدون تللك    األول فيه زيادة راو ،: الوجه  لحديث من وجهينقد يأتي إسناد ا   

ح لديله ، وهنا يقوم الناقد بدراسة واقع الرواية لمعرفة الراجح من الوجهيالزيادة ن، وقد يتلرج 

، رواية ة بالرواية، ومنها رواية األكثر، ويعتمد الناقد هنا على القرائن المحتف لصحة الوجهين

. والذي يهمنا هنا أن هناك حاالت زيادة ، ونحو ذلكسماع في موضع الاألحفظ، التصريح بال

 

 2/533مسند أحمد : ج- 1001

 488/ 4مستدرك الحاكم ج   3153رقم: 5/293جامع الترمذي، كتاب التفسير، ج- 1002

 جوج  يا ذا القرنين إن يأجوج ومأ سورة الكهف، آية: قالوا 16/18ابن جرير الطبري، جامع البيان، ج - 1003

 83-82المعلمي  اليماني ، األنوار الكاشفة ، ص:  - 1004
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يُحكم فيها باالنقطاع لقيام الدليل على صحة الطريق التي فيهلا زيلادة راو وأنهلا  الصلواب ، 

فمتى قال الراوي: عن فالن " ثم أدخل بينه وبين الراوي في ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنله 

ذ ال فائلدة فلي ذللك ، وتكلون الروايلة األوللى لو كان عنده عن األعللى للم يُلدخل الواسلطة إ

مرسلة، خاصة إذا كان الراوي مكثرا عن الشيخ الذي روى عنه بالواسطة كهشام بلن علروة  

ُعللم أن عن أبيه، ومجاهد عن ابن عباس ، فلما رواه بواسطة بينه وبلين شليخه المكثلر عنله 

 (1005)مبهما أو متكلما فيهلواسطة رجال ، ال سي ما إذا كان اهذا الحديث لم يسمعه منه

في التعليل بعد االستئناس بالقرائن إنملا هلو غلبلة الظلن ، واألصلل أنله إذا وقلع   والمتبع    

، وأحيانا يحكملون فإن العلماء يحكمون بصحة الوجهينالتصريح بالسماع في موضع الزيادة  

 بانقطاع الوجه الذي وقع فيه التصريح بالسماع .

 :- الحكم بصحة الوجهين وهو  -ومن أمثلة األول 

علن : فقد رواه يحيى القطان وعلي بن المبلارك  ديث بُسرة في الوضوء من مس الذكرح   -1

 (1006)هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة

 ( 1007)عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة ورواه سفيان بن عيينة وجماعة عن هشام بن   

الوجهين ، واحتمل أن يكلون الصلواب هلو فاحتمل هنا أن يكون الحديث عند عروة على     

الرواية التي فيها زيادة مروان ، فنظر العلماء فوجدوا أنه في رواية الموطأ عن عبلد هللا بلن 

منله الوضلوء،  ، فلذُكر ملا يكلونوة يقول دخلت على مروان بن الحكلمأبي بكر أنه سمع عر

رتنلي : أخبقلال ملروانعلروة: ملا علملت ذللك، ف، فقلال لذكر الوضوءا فقال مروان من مس  

إذا مـّس أحـدكم ذكـره " يقلول:    -صلى هللا عليه وسلم–النبي    بُسرة  بنت صفوان أنها سمعت 

 (1008")فليتوضأ

ر وزهيلر بلن معاويلةنظر العلماء فوجدوا  أن  الحديث        رواه جماعة ، منهم علي بن ُمسلهِّ

وعنبسة بن عبد الوحد  وحميد األسود ، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه علن ملروان علن 

 

 132-129العالئي ، جامع التحصيل / - 1005

الطهارة ج- 1006 الترمذي، في  القطان عند  المبارك أخرجها ابن حبان     82رقم  1/126رواية  ابن  ورواية 

   212رقم  78الموارد 

 100/ 1، النسائي ج1/125ج أخرجه من هذا الوجه:أبو داود، الطهارة، الوضوء من مس الذكر -1007

 كلهم عن مالك   1/100، سنن النسائي، ج125/ 1سنن أبي داود، الطهارة ، ج 1/42الموطأ ، ج -1008
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بسرة .. فذكرت الحديث، وقال كل منهم في آخره : قال عروة : ثم لقيلت بسلرة فسلألتها علن 

 (1009)-صلى هللا عليه وسلما الحديث فحد ثتني به عن النبي _هذ 

واية من قال: عن هشلام بلن علروة علن  أبيله ، وأن رفثبت أن الحديث مروي بالوجهين     

، وأن رواية يحيى القطلان (1010)االتصال بداللة الروايات األخرى  عن بسرة ، محمول على

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حد ثتني بُسرة ..  رواية صلحيحة خالفلا البلن معلين اللذي 

 ( 1011خط أها )

أن أخبلره ملروان رة مشلافهة بله بعلد ولهذا قال الدارقطني:وثبت أن عروة سمعه من بسل    

، ثم قال: ويقوي ذلك ويدل على صلحته أن هشلاما كلان يحلدث بله ملرة علن أبيله علن عنها

مروان عن بسرة على السماع األول عن عروة ،وكان يحدث به تارة أحرى عن بسرة عللى 

 مشافهة عروة لبسرة ، وسماعه منها بعد أن سمع ملن ملروان عنها،وكلان هشلام ربملا بسلط

 (1012)جهين جميعافحدث به على الو

لمي علن عملر:"  مثال آخر: ال تغـالوا فـي مهـور ُسئل الدارقطني عن حديث أبي العجفاء السلُ

  النساء .." 

، واختُلف عن ابن سيرين فيله : فلرواه أيلوب هو حديث رواه محمد بن سيرين عنه  فقال:    

حلرة  بن سوار، .. وأبلو  السختياني وابن عون وهشام بن حسان ومنصور بن زاذان وأشعث 

 ، عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء.وأخوه

واتفق ابن عيينة وحماد بن زيد وابن علي ة والحارث بن عمير وعبلد الوهلاب الثقفلي ومعملر 

 وحماد بن سلمة عن أيوب .

رين عن ابن أبلي العجفلاء  علن وخالفهم عمرو بن أبي قيس ، فرواه عن أيوب عن ابن سي  

 أبيه

 ورواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين ، قال:نُلب لئت عن أبي العجفاء .   

 

 136/ 1مستدرك الحاكم:ج 211رقم  78، صحيح ابن حبان "موارد الظمآن: 3/ 1صحيح ابن خزيمة ج -1009

   5/196الدارقطني ، العلل ج- 1010

   4718رقم : 347/ 4الدوري ، تاريخ يحيى بن معين ، ج- 1011

 4/348، هامش تاريخ يحيى بن معين ،ج  196/ 5الدارقطني ، العلل ، ج- 1012
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: ففي رواية سلمة بلن علقملة تقويلة لروايلة عملرو بلن أبلي قليس علن أيلوب ، وقلال قال   

منصور بن زاذان: عن ابن سيرين ثنا أبو العجفاء .  كان عملرو بلن أبلي قليس حفظله علن 

بي العجفاء وحفظه عن أبلن أبلي العجفلاء علن أيوب، فيشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أ

: عن ابن سليرين -وهو من الثقات الحفاظ -  وذلك لقول منصور بن زاذان  –وهللا أعلم  –أبيه  

وهللا  -، العجفلاءعلن أبلي  حدثنا ابو العجفاء ،  ولكثرة من تابعه ممن رواه علن ابلن سليرين

 ( 1013)أعلم

ح  قلت     صلحة التصلريح بالسلماع بلالنظر إللى منزللة :  نلحظ أن اإلمام الدارقطني قلد رجل 

 منصور بن زاذان في الحفظ واإلتقان ولكثرة من تابعه في روية الحديث عن ابن سيرين عن

ح صحة الطريقين بعد التأمل الدقيق فلي اخلتالف   أبي  العجفاء بدون واسطة ابنه، وبذلك رج 

ل على مدى تبحر هذا اإلملام ، مما يد اتها في الحفظ مع القرائن األخرىالروايات ومنزلة رو

 .وسالمة منهجه في الترجيح والحكم في معرفة العلل وسعة اطالعه

 : -تصريح بالسماع عند إسقاط الواسطةوهو الحكم باإلرسال مع الومثال الثاني _ 

اج الصواف عن يحيى بن أبلي كثيلر علن عكرملة      ما رواه أصحاب السنن من حديث حج 

اج بللن عمللرو عللن النبللي  قللال: :" مللن ُكسللر أو  -عليلله وسلللم صلللى هللا–حللدثني الحجلل 

 (1014)َعرج..."

 بلن وقد رواه معمر ومعاوية بن سالم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة علن  عبلدهللا      

وقد حكى الترمذي عن البخلاري أن هلذا أصلح ملن حلديث  ،رافع عن الحجاج بن عمرو به  

 (1015حجاج  الصواف )

اف مع       قال العالئي: وكأنه بسب الَوَهم في التصريح فيه بحدثنا وسمعت إلى حجاج الصو 

 (1016كونه ثقة )

ح الرواية التي فيها زيادة مع وجود   دقيققلت: يشير العالئي إلى      نظر البخاري وكونه رج 

، حيلث إن العلادة فلي مثلل هلذه ة فلي الروايلة الخاليلة ملن الزيلادةبالسماع من الثقالتصريح  

 

 2/236الدارقطني، العلل ، ج- 1013
،  والنسائي في الحج ، باب من 1862رقم:   2/433أخرجه: أبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، ج  - 1014

   940كسر ، حديث:والترمذي في الحج ، باب في الذي يهل بالحج في   2763أحصر رقم/
 394/ 1الترمذي ، العلل الكبير  ج - 1015
 235العالئي ،  جامع  التحصيل ،  - 1016
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،  ع كما في مثال حديث بُسرة السابقالحاالت الحكم بصحة الطريق التي فيها التصريح بالسما

،  والخبرة الوجهين بدون وجود تصريح بالسماعكما أنهم يحكمون في بعض األحيان بصحة 

 .جحة في كل حالة هي الفيصل في هذاالمر باإلضافة إلى القرائن 

 المطلب الخامس : أسباب اختالف النقاد في صحة السماع

إن إثبات صحة التصريح بالسماع أو الحكم بخطأ ذلك قد يكون موضع اتفاق ، وقد يكون     

 موضع اختالف بين نقاد الحديث ، ويرجع ذلك االختالف إلى جملة من األمور: 

، فإذا كلان هلذا الغاللب هلو روايتله يعتمد على غالب ما يرويه الراوي  إن بعض النقاد   :  أوال

عن شيخ معين بواسطة وجاء في رواية أخرى بدون واسطة مع التصريح بالسلماع علد  هلذا 

التصريح خطأ، بينما يعده ناقد آخر صوابا إذا توافرت المعاصرة وأمكن اللقلاء  بشلرط علدم 

 : أ هذا السماع، فمن ذلكدل على خطوجود قرينة ت

ُسئل أبو حاتم عن حديث رواه عبد الواحد بن زياد ، عن عاصم بن محملد قلال: حلدثني    -1

صللى -رسول هللا  يقول قال    سمعت ابن مسعودمعاوية ابن اسحق عن عطاء بن يسار قال :  

 (دي أمراء يقولون ما ال يفعلون..سيكون بع: )-هللا عليه وسلم

، فلإن عطلاء للم يسلمع ملن ابلن -قوله سمعت ابـن مسـعود يقـول  -،  خطأقال أبوحاتم : هذا  

 (1018)بسماع عطاء من ابن مسعود ، فأثبت القول (، وقد خالفه البخاري1017مسعود)

: فلي ئشة، إنما يروي عن عروة عن عائشلة، وقلال: البهي ما أراه سمع من عاقال أحمد    -2

ن مهدي سمعه من زائدة فكان يدع : كان اب  دة عن السدي عن البهي عن عائشة "حديث "زائ

 (1019)حدثتني" يعني ينكر لفظة "-، وينكره  "حدثتني عائشة"  منه

 (1020وقال الدارقطني : والبهي إنما روي عن عروة عن عائشة )   

سللمع ابللن عمللر وابللن الزبيللر  : البهلليوخالفهمللا البخللاري أيضللا، فقللال فللي تاريخلله   

 ( 1021)وعائشة

 
 129ابن أبي حاتم ، المراسيل /- 1017
   238، ولفظه: "سمع أبا سعيد..ويقال ابن مسعود"، جامع التحصيل /6/461البخاري،ت الكبير-1018
 369/ 1، ابن رجب، شرح العلل118العالئي، جامع التحصيل/ -1019
 375الدارقطني : اإللزامات /  - 1020
 56/  5البخاري ، التاريخ الكبير   - 1021
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سأل ): عن السدي عن البهي عن عائشة قالت من طريق زائدة    -في الشواهد -وأخرج مسلم      

 (1022)؟ (: أي الناس خـير-صلى هللا عليه وسلم –رجل النبي 

، فإخراجه لهذا الحلديث يعنلي تفي بالمعاصرة مع إمكانية اللقاءومن المعروف أن مسلما يك  

وهلذا يعنلي علدم اعتلداده بلإعالل ابلن مهلدي  أنه ال توجد عنده قرينة تدل على نفي اللقلاء ،

 وأحمد تصريح البهي بالتحديث عن عائشة

 :   ،  اختلف في سماعه من عائشةمجاهد بن جبر   -3

فقال: كان يحيى القطان ينكر    "  مجاهد قال سمعت عائشة" :  فقد ُسئل يحيى بن معين عن    

وكذا أنكر شعبة أن  ،  (1023عائشة ) : ويُروى في حديث عن مجاهد قال: سمعت  ذلك، ثم قال

منها سمع  وتبيكون  والبرديجي،  حاتم  أبو  ذلك  على  المديني    (1024) عهما  بن  علي  وخالفهم: 

بخاري فأخرج حديثه عنها في  (وكذا أثبت سماعه منها ال1025فأثبت سماع مجاهد من عائشة ) 

ح في أكثر من حديث بسماعه منها، وقد صصحيحه  (1026) ر 

، ثم  عنه بالعنعنة وهو معروف باإلرسالروايات الراوي عمن روى  أن تكون غالب    ثانيـا:

 تأتي رواية واحدة أو اثنتين فيها التصريح بالسماع  

حا به بال    سماع ويُحكم على  ففي هذه الحالة يرى بعض النقاد أن يقتصر على ما جاء مصر 

يقتضي الحكم باالتصال  ،  بينما يرى آخرون أن تصريحه بالسماع في رواية  الباقي باإلرسال

 :  رواياته عنه بالعنعنة ، فمن ذلك في سائر

 
 - 16/89شرح النووي ج  -صحيح مسلم - 1022
 248ابن معين ، سؤاالت ابن الجنيد ، ص:   - 1023
 273العالئي ، جامع التحصيل / - 1024
 10/43، تهذيب التهذيب ج  273المرجع السابق / - 1025
: من طريق منصور -صلى هللا عليه وسلم-انظر: صحيح البخاري، كتاب العمرة باب كم اعتمر النبي - 1026

عن مجاهد، وفيه ما يدل أنه سمع عائشة تقول: " يرحم هللا أبا عبد الرحمن، ما اعتمر إال وهو شاهده، ما 

 2/199اعتمر في رجب قط .." ج

الجنائز، باب ما ينهى عن سب األموات: عن األعمش عن مجاهد عن عائشة    البخاري في كتاب  وأخرج 

 ، والبخاري ال يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء2/108مرفوعا: "ال تسبوا األموات" 
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رة -1 :  شعبة وابن معين وابن  كل من   فقد أنكر سماعه منه   :سماع الحسن البصري من َسم 

، لم يسمع منه إال   الحسن عن سمرة مرسلة: رواية  ، وقال ابن حزم والنسائي والبرديجيحبان  

 (   1027حديث العقيقة وحده ) 

: إن عنعنلة المعاصلر الممكلن لقلاؤه محموللة عللى رد  التهانوي على ابن حزم بقوله  وقد     

االتصال فكيف إذا ورد التصريح بالسماع في حديث واحد أو حديثين ، فال بد إذن ملن حملل 

 (1028)نته على السماع في جميع المرويات عنع

 بملذهب الفريلق بلوت اللقلاءيمكلن إللزام ملن يشلترط ثقلت: يجاب على التهانوي بأنه ال      

ثم لو سلمنا بمذهب الفريق اآلخر فإن الحسن ملدلس وكثيلر   ،اآلخر الذي يكتفي بإمكان اللقاء

ز بلين نعنته على رأي الجميع غير مقبولةاإلرسال، فع ، ثلم إن ملن يشلترط ثبلوت اللقلاء يميل 

ا يمكلن ، وهلو ملمرسلللسماع مرة أو ملرتين والبلاقي ثبوت السماع في الجملة وبين ثبوت ا

 ، وكل هذا يدل على دقلة المحدثين وشدة تمحيصهم تسميته "السماع المقي لد"

ح فيله بالسلماع وقد صح  عند البخاري س    ماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة، حيث صلر 

 (1029)فأخرجه في صحيحه

سلمرة لغيلر وقد احتج  العالئي ومن بعده الحافظ ابن حجر بما يقتضي سماع الحسلن ملن     

قال: جاء إلى  ،ده :حدثنا ُهشيم عن ُحميد الطويلحديث العقيقة : وهو ما أخرجه أحمد في مسن

ر عليه أن يقطع يده،  فقلال الحسلن   ، وأنهله قد أَبَقَ   : إن  عبداالحسن البصري فقال نذر إن قَدِّ

خطبلة إال   –  صلى هللا عليه وسلم  –نا رسول هللا  ل: قل  ما خطب، قال  حدثنا سمرة: "البصري

 (1030)أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة"

قلت: لكن هذه الرواية فيها هشيم وهو مدلس ولم يصلرح بالسلماع ، فلال يمكلن االعتملاد     

لعنعنلة وغالبهلا فلي السلنن روايته ، وقد روى الحسن علن سلمرة نسلخة كبيلرة كلهلا با  على

، وقلد تكللم الحسلن ملن سلمرة صلحيحمديني: سلماع  ال  األربعة، قال الترمذي: وقال علي بن

 (1031)وقالوا إنما يحد ث عن صحيفة سمرةبعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة ، 

 

 89/ 1الزيلعي ، نصب الراية ج- 1027

 14/28التهانوي ، إعالء السنن : ج- 1028

 7/153تاب العقيقة ، باب إماطة األذى عن الصبي ، جصحيح البخاري ، ك- 1029

 20،  5/12مسند أحمد ، ج- 1030

 1296حديث :    3/591جامع الترمذي ، كتاب البيوع  ج- 1031
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هلذا حلديث صلحيح   –بعد أن أخرج حديثا من طريق الحسلن علن سلمرة    -وقال الحاكم     

م يسلمع ملن على شرط الشيخين ولم يخرجاه ... وحديث سمرة ال يتوهم ُمتوهم أن  الحسلن لل

 (1032، ولم يتعقبه الذهبي )سمرة، فإنه قد سمع منه

سماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة وإخراج البخاري له ال يعنلي أن كلل روايلة   قلت:    

، وذللك أن البخلاري اقتصلر عللى الصلحيحسن عن سمرة تعتبلر عللى شلرط  من طريق الح

ولهذا   ،عن الباقي لعدم ثبوت اتصاله عندهرواية حديث العقيقة لثبوت اتصاله عنده وأعرض  

، وذللك يقتضلي أنله للم يسلمع يى بلن سلعيد القطلان وجماعلة كثيلرون: "هلي كتلاب"قال يح

 (1033)منهالصحيفة 

لق نفي صحة سماع راو ممن روى  فيطمن أسباب اختالف النقاد أن يأتي ناقد سابق : ثـالـثـا

 : تماد ، فيقلده من بعده ، فمن ذلك، ويكون هذا الناقد في موضع الثقة واالععنه

، فقلال: كلان أنه ُسئل علن حلديث مجاهلد علن عائشلةما نقله الدوري عن يحيى بن معين     

 (1034يحيى بن سعيد القطان ينكره )

يحيى بن سعيد القطان أنه تكللم فلي حلديث شلعبة ونقل الميموني عن أحمد أنه روى عن      

 (1035)يء، وأنكر أن يكون سمع من عائشة" ، قال: ليس بش  : سمعت عائشةعن "مجاهد قال

ن سعيد: لم يسمع مجاهد من ، قال يحيى بمجاهد بن جبر أحد أئمة التابعين  وقال العالئي:    

ذللك يحيلى بلن معلين وأبلو عللى  ، وتبعهملاأن يكون سمع منهلا ، وسمعت شعبة ينكرعائشة

 (1036)حاتم

مد وأبو حاتم هو قول يحيلى القطلان،  وأن قلت: تبين بعد البحث أن مستند ابن معين وأح    

ذلك فأثبتلا سلماعه  ، ولهذا لم يعتمد البخاري وابن المدينييحيى القطان استند إلى إنكار شعبة

 

 1/215الحاكم ، المستدرك ، ج- 1032

ج  - 1033 الراية  نصب  /89/ 1الزيلعي،  التحصيل  جامع   ، العالئي  التهذيب: 265،  تهذيب  حجر،  ابن   ،

نايف  2/268ج علي   ،/ الحديث  علم  في  االجتهاد  البصري  297-296البقاعي،  الحسن  الجغبير،  عمر   ،

 310، ص: 1992،   1وحديثه المرسل، دار البشير ، عمان ، ط

 100/ 3، ج  3803،  411الدوري ، تاريخ يحيى بن معين : رقم  - 1034

 1187، رواية عبد هللا : رقم  243رواية المروذي وغيره ، ص:  - 1035

 273ع التحصيل ،  العالئي ، جام- 1036
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لعالئي: وحديثه عنهلا فلي ولهذا قال ا، ولذلك أخرج الشيخان رواية مجاهد عن عائشة ،  منها

ح في غير حديث بسماعه منها، والصحيحين  ( 1037)قد صر 

قالـت عائشـة مـا كـان : "طريق ابن أبلي نجليح علن مجاهلد قلال  وقد أخرج  البخاري من   

 (1038ألحدنا إال ثوب واحد تحيض فيه .." )

النقطاع، ومن جهلة دعلوى : طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى اقال ابن حجر   

، وهذا مردود فقد وقلع بو حاتم :لم يسمع مجاهد من عائشة، فأما االنقطاع: فقال أاالضطراب 

، فهو مقلد م إلسناد، وأثبته علي بن المدينيالتصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا ا

ح بسماعه منهلا عنلد البخلاري، ح(1039)من نفاه  على بلاب كلم   كتلاب العملرة،، فلي  يث صر 

ا اتضلح أنله ، وكالم النقاد اآلخرين في عدم سلماعه منهل-صلى هللا عليه وسلم  –اعتمر النبي

ال نتلوهم كثلرة ، وبهذا يتبين لنا أهمية التلدقيق فلي مسلتند النقلاد حتلى  يستند إلى إنكار شعبة

 .النافين للسماع

 .: أن يكون الراوي صغيرا عند وفاة من روى عنهرابعـا

إللى صلغر سلن اللراوي نفلى صلحة السلماع وملن اعتملد عللى ظلاهر روايلة فمن نظر      

د وفاة الشليخ صحيحة فيها تصريح بالسماع أثبت السماع وحكم باالتصال إذا كان الراوي عن

 :ذلك ، فمنفي سن تؤهله للتحمل

 –هللا  هللا بن عبد  عائذ  –أبو إدريس الخوالني  -1

حلاتم سلألت أبلي فقلال: وقلال ابلن أبلي .  : لم يصلح لله سلماع ملن معلاذ و زرعةقال أب    

 .يختلفون فيه، فأما الذي عندي فلم يسمع منه

اء وُعبلادة، وفلاتني معلاذ بلن : أدركت أبا اللدرد روى الزهري عن أبي إدريس أنه قالو    

 :وقد روى ماللك فلي الموطلأ علن، أبلي حلازم علن أبلي إدريلس الخلوالني حلديث ،  جبل

دريس من معاذ واجتماعه به "  وفيه التصريح بسماع أبي إ.."وجبت محبتي للمتحابين فيّ 

 بدمشق 

ل رواية الزهري على أنه فاته طول الصحبةوهذا هو الصحيح :قال ابن عبد البر        ، وتأو 

 
 273المرجع السابق / - 1037
 1/80صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ج- 1038
 413/ 1ابن حجر ، فتح الباري ج- 1039
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 (1040عمر أبي إدريس عند موت معاذ كان نحو عشر سنين): ألن قال العالئي    

، روى أبوبكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن عبد  عبد هللا بن يزيد الخطمي -2

 -صلى هللا عليه وسلم - سمعت النبيهللا بن يزيد قال: 

وكذا    (1041) ة السابقة وقال: ما أرى ذلك شيئا، وضع ف الروايقال أحمد: ليست له صحبة   

 صلى هللا عليه وسلم  د النبي: كان صغيرا على عه، وقالواقال مصعب الُزبيرى وأبوحاتم

ي: قلت ألبي داود        ، سمعت  د له صحبة ؟ قال: يقولون له رؤية: عبد هللا بن يزيوقال اآلجر 

، وتذكر المراجع  حبان في الصحابة وكذا الدارقطني ، وقد ذكره ابن (1042) ابن معين يقول هذا

صلى هللا عليه  –د الحديبية وعمره سبعة عشر عاما، وقد أخرج البخاري له أن النبيأنه شه

ـثلة"   -وسلم الم  عن  السابقة  (1043) " والنهبى  نهى  الرواية  في  يقتضي صحة سماعه  وهذا   ،

 (  1044باالحتمال)  وثبوت صحبته ألن البخاري يشترط ثبوت اللقاء وال يكتفي

 : سـمعت النعمـان بـن بشـير، قلالأبو نعيم، حدثنا زكريا علن علامرحدثنا    :ريقال البخا  -3

 (1045)الحالل بيّن والحرام بيّن .." يقول: " -صلى هللا عليه وسلم–سمعت رسول هللا  يقول:

حلديثا  -صللى هللا عليله وسللم-س يروي النعمان بن بشير عن النبيقال يحيى بن معين لي    

-سلمعت النبلي  ، فإنه يقول فيه:إال  في حديث الشعبي  –صلى هللا عليه وسلم-فيه سمعت النبي

–وأهل المدينة ينكرون أن يكون النعملان بلن بشلير سلمع ملن النبلي    –صلى هللا عليه وسلم

 (1046)–ليه وسلمصلى هللا ع

صللى هللا عليله –قلت: سبب ذلك ما ُعلم من أن النعمان كلان صلغيرا عللى عهلد النبلي       

، ابلن عبلاس والحسلن بلن عللي وغيرهملا لكن ذلك ال يمنع صحة سماعه كما سلمع  –وسلم  

 
 206العالئي، جامع التحصيل ، - 1040
 6/79ابن حجر ، تهذيب التهذيب : ج- 1041
 220رقم:  201-200أبو داود  السجستاني ، سؤاالت اآلجري   ص:  - 1042
 3/107النهي عن النهبى، ج 30صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، باب- 1043
 –راجع بحثنا : ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه ، وأثره في اتصال السند ، منشور في مجلة دراسات  - 1044

الجامعة األردنية ، حيث تأكد لنا اشتراط البخاري لثبوت اللقاء والسماع من أجل تصحيح رواية الثقة غير  

 المدلس . 

 1/19صحيح البخاري ، كتاب اإليمان ،باب فضل من استبرأ لدينه ، ج- 1045

 642، رقم : 1/309الدوري ، تاريخ يحيى بن معين ج- 1046
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: وفي هذا ، فقاليث البخاري على صحة سماع النعمانولهذا فقد استدل الحافظ ابن حجر بحد 

وفيله   صلى هللا عليله وسللم    -: ال يصح سماعه من النبيومن تبعه  لحديث رد  لقول الواقديا

مات وللنعمان ثمان  –صلى هللا عليه وسلم –دليل على صحة تحمل الصبي الممي ز ألن النبي 

 (1047)سنين

 خـامسـا : اختالف الموطـن 

ملوطنهم ، وقلد ويراد بذلك أن بعض النقاد قد يُطلقون أحكاما تتعلق برواة من موطن غير    

ُعرف بالخبرة أن معرفتهم برواة ذلك الموطن ليست كافيلة ، ففلي هلذه الحلال إذا تعارضلت 

ح قلول الناقلد اللذي ي شلترك ملع اللراوي فلي الملوطن أقوال النقاد في أحد اللرواة فإننلا نلرج 

 :ائما أعرف بأهل بلده ، ومثال ذلكألن الناقد يكون د  الواحد،

عللى  -أن اإلمام البخاري على جاللته وإتقانله وخبرتله الواسلعة تقلع لله  رواأن العلماء ذك   

ترجملة خاللد فلي  -عض الرواة الشاميين، قال الذهبيأخطاء في إثبات سماع ب  –سبيل الندرة  

البخاري لليس بلالخبير برجلال : .. وقال البخاري:" سمع من عمر" ، و-بن اللجالج الدمشقي

 (1048)الشام، وهذه من أوهامه

وذكلر البخلاري   –في ترجمة القاسم بن أبي عبد الرحمن الدمشلقي    –وقال الذهبي أيضا      

 (1049في تاريخه أنه سمع عليا وابن مسعود فوهم )

: وقلد ذكلر البخلاري فلي تاريخله أن يحيلى بلن أبلي المطلاع سلمع ملن وقال ابلن رجلب     

ك ، وقلالوا : يحيلى بلن العرباض اعتمادا على هذه الرواية إال أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلل

، وممن ذكر ذلك أبو زرعلة ، وهذه الرواية غلط  طاع لم يسمع من العرباض ولم يلقهأبي الم

يقلع  –رحمه هللا  –، وحكاه دحيم، وهؤالء أعرف بشيوخهم من غيرهم ، والبخاري الدمشقي

 (1050له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام .)

 

 1/126ابن حجر ، فتح الباري :ج- 1047

 294،   247/ 4لذهبي ، تاريخ اإلسالم ، ج ا- 1048

وريكات،  - 1049 الكريم  عبد  للدكتور  األمصار،  مختلفي  روايات  في  الوهم  كتاب:  وانظر  السابق،  المرجع 

 261ص:

  -، عند شلرح حديث العربلاض بن سارية: "وعظنا رسول هللا226ابن رجب ، جامع العلوم والحكم: - 1050
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جب وقوع أغالط للبخاري في أخبار أهلل الشلام ال يعنلي قلت: إن إطالق الذهبي وابن ر    

ى خبرتله وإتقانله ، والبخلاري غنلي علن بيلان ملد يرة بلل الظلاهر أنهلا قليللة معلدودةأنها كث

ض األوهام التي ال ، لكن اختالف الموطن البد  أن يكون له أثر في وقوع بعومعرفته بالرجال

، ولهذا فإذا تعارض مثال إثبات البخاري لسماع رجل من أهل الشلام ملع نفلي يسلم منها بشر

ح قول الناقد الشامي   -بالرغم من أنه ناف -ناقد آخر شامي مثل دحيم أو أبي زرعة فإننا نرج 

 ألنه أدرى بأهل بلده. وهللا أعلم 

 المطلب السادس : علل التصريح بالسماع وأثرها على الرواة  

، فإذا وافق الثقات في  س معرفة الضبط هو قلة خطأ الراوين النقاد يجعلون مقيالقد تبين أ     

، وإن خطأ الراوي في التصريح بالسماع في موضع  كثر ما يروي استدلوا به على ضبطهأ

من   النوع  وهذا  الراوي،  لذلك  األسانيد  في  تُكتشف  التي  األخطاء  جملة  من  هو  العنعنة 

، وهؤالء إذا وجدوا هذه األخطاء في حديث  النقاد الكبار  الكشف عنه إال من   األخطاء يصعب 

حفظ   سوء  على  أخرى  قرائن  مع  بها  استدلوا  ضبطه  ومعرفة  حديثه  سبر  المراد  الراوي 

 .  كما سيأتي في األمثلة التطبيقية  الراوي وحكموا عليه بالضعف

،  ضبط واإلتقانن الثقة المعروف بالوقد يجد النقاد أن خطأ التصريح بالسماع قد يصدر م     

وهذا محمول عندهم على سهو الثقة ويُعد  نوعا من الشذوذ يُعرف من خالل االعتبار والخبرة  

الوفيات   تواريخ  ومعرفة  الرواة  ومراتب  والطبقات  األسانيد  في  الرواة  الواسعة  ورحالت 

 . ة بعض أخطاء الثقات في هذا الباب ، وقد تقدم في المباحث السابقوبلدانهم ونحو ذلك

ح بالسماع فيما لم يسمع مع وجود قرائن تدل أنه لم        وأما إذا وجد النقاد أن الراوي يصر 

 وأنه ليس أهال للرواية      كذبه يسمع وأنه يتشب ع بما لم يُعط استدلوا بذلك على 

 -:ضعف الراوي إما مطلقا أو مقيدا  وهذه نماذج مما ي ستدل به على 

األثرم أنه قال "لم يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتلادة" نقل ابن رجب عن أبي بكر    -1

م فيها عن قتادة، منهاثم ذك ،  : أنه روى عن قتادة أن أبا رافع حدثه.. ر له أحاديث َوهِّ

 (1051)ولم يسمع قتادة من أبي رافع شيئاقال:     

 

 2/634ابن رجب ، شرح العلل ج- 1051
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واستدل للذلك بروايتله قلت: نلحظ أن أبا بكر بن األثرم قد ضع ف التيمي في قتادة خاصة     

ح فيها بالسماع واألمر ليس كذلك .  عن قتادة أحاديث صر 

" سمعت أبا هريـرة" : إن سالما الخياط روى عن الحسن قال قال ابن أبي حاتم: قلت ألبي  -2

 (1052)قال: هذا ما يبين ضعف سالم،   

 قلت: ألنه ثبت عند النقاد أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة كما تقدم .    

، فقللت لله:كم عن اإلمام أحمد قال: قال وهيب: أتيت عطاء بن السائب   أسند أبن أبي حاتم  -3

من َعبيدة ؟  قال: ثالثين حديثا. قال ولم يسمع من َعبيدة شيئا، ويدل ذلك على أنه قلد سمعَت  

 ( 1053)تغلي ر

 ومما  يستدل به على كذب الراوي :

ئل عنله فقلالعبد هللا بن زيلاد بلن سلمعان كلا  :قال اإلمام أحمد   -4 : ن متلروك الحلديث، وسلُ

 ابلن  "، فيقلول  "سـمعت مجاهـدا: وكان يقلول:  عت إبراهيم بن سعد يحلف أنه كذاب، قالسم

  (1054 )أكبر منه وما سمعت منه -وهللاِّ -: أنا اسحق

قلاال :  قال اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه: وحدثني محمد بن رافلع وحجلاج بلن الشلاعر  -5

يعني أبا  –: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إال  عبد الكريم دثنا عبد الرزاق، قال: قال معمرح

سـمعت فإنه ذكره فقال: رحمه هللا كان غير ثقة ، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال:   -أمية

 (1055)عكرمة

أنلا ملا  قلال: ر؟هذه األحاديث أحاديث ابن عم قلت لجميل بن زيد:  قال أبو بكر بن عياش:-6

إذا قدمت المدينة فاكتب أحاديث ابلن عملر، فقلدمت   إنما قالوا لي:  سمعت من ابن عمر شيئا،

 (1056المدينة فكتبتها )

 

 39بن أبي حاتم ، المراسيل /ا- 1052

 130ابن أبي حاتم ، المراسيل /- 1053

 2/423، الميزان للذهبي :ج 667، رواية عبد هللا : 84رواية المروذي : - 1054

 21مقدمة صحيح مسلم :- 1055

 31ابن أبي حاتم ، المراسيل :  - 1056
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: مع ذلك فقد جلاءت عنله روايلات فيهلا: اعترف جميل أنه لم يسمعها من ابن عمر وقلت     

: ليس بثقة ، حيث أنكر عليه معين، ولم يكن سمع منه، ولهذا قال فيه ابن " سمعت ابن عمر"

 (1057سماع مالم يسمع )

األملور التلي ال تخفلى عللى  وهكذا فإن ادعاء الراوي سماع مالم يسمع كلذبا وزورا ملن    

للروايلة، كملا   ، وهي من األمور التي تساعدهم على كشف حقيقة الراوي وعلدم أهليتلهالنقاد 

 تعملنا لهم التاريخ.: لما استعمل الرواة الكذب اسقال سفيان الثوري

 الصحبة   ثبوت   في   وأثرها   بالسماع   التصريح   علل :    الســابع   المطلب 

مؤمنا به ومات عللى  -يه وسلمصلى هللا عل–بي ن العلماء أن الصحابي هو: "من لقي النبي    

، وهناك وسلائل عديلدة صلى هللا عليه وسلم–هذا يقتضي التأكد من لقائه للنبي، و(1058)ذلك"

، فملن هلذه الوسلائل حابي ممن تواترت صلحبته أو اشلتهرت لمعرفة ذلك إذا لم يكن هذا الص

، وهلذا التصلريح السلماع منلهب–صلى هللا عليه وسللم    –ريح الثقة الذي أمكن لقاؤه للنبيتص

لكن    ال يختلف النقاد حينئذ في صحبته،بالسماع قد يأتي في أكثر من رواية صحيحة ويشتهر ف

صلرح فلي واحلدة أو اثنتلين هناك حاالت يكون فيها التابعي الذي أمكن لقاؤه قليل الرواية وي

، فهنا قد يحصل خالف بين النقاد في صحة هذا التصريح أو خطئله خاصلة إذا كلان بالسماع

، أو إذا كانلت الطريلق التلي فيهلا صللى هللا عليله وسللم  ذا التابعي صغيرا عند وفلاة النبليه

  بالسماع مختلفا في صحتها  لتصريحا

 -واألمثلة التالية توضح ما سبق :

 :أوال : ما كان الراجح عدم الصحبة

،  حديثان –صلى هللا عليه وسلم  –ويقال: ابن أبي أرطأة ، له عن النبي – ب سر بن أرطأة   -1

دي  )التقطع األي يقول: صلى هللا عليه وسلم  سمعت النبي  أحدهما في جامع الترمذي وغيره : 

 (1059(في السفر(

 

 156العالئي ، جامع التحصيل : - 1057

 4/ 1ابن حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة : ج - 1058

رقم:-1059 الحدود،  كتاب  الترمذي،  السارق   1450جامع  قطع  الحدود،  النسائي،  سنن  غريب،  وقال حسن 

 4982رقم:

 4408رقم   4/563سنن أبي داود: الحدود ، باب في الرجل يسرق في الغزو  ج     
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، لكن حكلى لصحبة كل من ابن حبان والدارقطنيوبناء على ظاهر هذه الرواية أثبت له ا    

صلى هللا عليله  –بيلض النلث قبُ لحبة حيلس له صلن أنه ليلد وابن معيلابن عبد البر عن أحم

 (1060)وهو صغير لم يسمع منه  –وسلم

: مختلف في صحبته ، أخلرج لله ابلن ماجله ملن طريلق الجلراح بلن أبو عنبة الخوالني  -2

مليح، ثنا بكر ابن زرعة ، سمعت أبا عنبة الخوالني وكان ممن صلى إلى القبلتين مع رسول 

ال يزال : "يقول –صلى هللا عليه وسلم  –، قال: سمعت رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم  –هللا  

 (1061)في طاعته." هللا يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم 

أنكر ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة أن يكون له صحبة ، وقالوا: هو من الطبقة األولى       

ح العالئي كونه تابعيا، وقال(1062من تابعي أهل الشام ) :لو صل ى القبلتين مع النبلي ، وقد رج 

ن قديم اإلسالم مشلهورا ، وحلديث ابلن ماجله ضلعيف ملن جهلة لكا  -ى هللا عليه وسلمصل  -

 (1063الجراح بن مليح ، قال الدارقطني : ليس بشيء )

: سمعت أبي وحدثنا عن أبي طاهر، عن بشر بن بكر ، عن أبي مهلدي قال ابن أبي حاتم    

 صلى -سعيد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ، عن أبي عنبة الخوالني وكان من أصحاب النبي 

كان يقرأ في الجمعة بالسورة التي ي ذكر فيها   -صلى هللا عليه وسلم-" أن النبي-عليه وسلم  هللا

 .."  الجمعة

قال أبو حاتم: منهم من يقول له صحبة ومنهم من يقول ليست له صحبة ، وأن ال يكون له    

 (1064صحبة أشبه .)

فيهللا أبللو مهللدي سللعيد بللن سللنان الحمصللي ، رمللاه  قلللت: الروايللة التللي سللاقها أبوحللاتم    

 ( 1065الدارقطني وغيره بالوضع  )

 
 152/ 1، ابن حجر، اإلصابة: 149، العالئي، جامع التحصيل:1/161ابن عبد البر، االستيعاب -1060

 8رقم   5سنن أبن ماجه، المقدمة ، ص: - 1061

 142/ 4، ابن حجر ، اإلصابة  ج  314العالئي ، جامع التحصيل / - 1062

 314العالئي ، جامع التحصيل /  - 1063

 193ابن أبي حاتم ، المراسيل /  - 1064

 237ابن حجر ، تقريب التهذيب  /- 1065
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لهذا لم يعتمد أبو حلاتم عللى ظلاهر هلذه الرويلة وقلال: "أن ال يكلون لله صلحبة أشلبه "       

 يعني أرجح وأشبه بالصواب ، لعدم ثبوت سماعه من وجه يصح 

 ثانيا : ما كان الراجح ثبوت الصحبـة 

:  أخرج الترملذي وأحملد فلي المسلند والبخلاري فلي التلاريخ بن أبي عميرة  عبد الرحمن   

عبد الرحمن بلن أبلي  ،  عن ربيعة بن يزيد ، عنر  من طرق عن سعيد بن عبد العزيزالكبي

اجعله هاديا مهديا واهد اللهم  " :  –أنه قال في معاوية     –    –، عن النبي  عميرة المزني

 (1066" )به

ح عبد      ثر الطرق ، لكن قال ابن عبد البلر: الرحمن بن أبي عميرة بالسماع في أكوقد صر 

 ( 1067، وال يثبت إسناد حديثه )ال تصح صحبته

وقد تعق به الحافظ ابن حجر في اإلصابة ، فقد ساق له في ترجمته علدة أحاديلث مصلرحا      

ثم قلال : وهلذه األحاديلث وإن كلان ال يخللو   -صلى هللا عليه وسلم  –فيها بالسماع من النبي  

إسناد منها من مقال فمجموعها يُثبت لعبد الرحمن الصحبة ، فعجب من قول ابن عبلد البلر : 

 (1068ال تصح صحبته وال يثبت إسناد حديثه )

ابلن اتم والبخلاري وابلن سلعد وولهذا جزم بصحبته جماعة من العلملاء ملنهم أبوحل  قلت:    

 ( 1069)حبان

وهكذا يتضح لنا من خالل األمثلة السابقة أن التصلريح بالسلماع الواقلع فلي نهايلة السلند قلد 

ر صحة التصريح بالسماع أو خطئهيكون خطأ فيترتب عليه إثبات الصحبة عند من لم يح ، ر 

، ويكتشف العلماء خطأ هذا التصلريح س فتنتفي الصحبة واألمر ليس كذلكأو قد يحصل العك

عتمادا على ثبوت صغر الراوي أو ضعف الطريق أو حصول تصحيف أو سلقط فلي السلند ا

اد اليغيلب علنهم أمثلال هلذه القلرائن والمالبسلات  يجعل السند متصال في الظلاهر، لكلن النقل 

فيكتشلفون المحفلوظ ملن هلذه الروايلات ويرجحلون االتصلال وصلحة السلماع أو يرجحللون 

  . وهللا أعلم حظ كيف أث ر ذلك في معرفة الصحبةنلاالنقطاع وخطأ التصريح بالسماع ، و
 

 4/1/327، التاريخ الكبير 4/216أحمد، مسند 5/140جامع الترمذي:المناقب، باب مناقب معاوية  -1066

 2/843ابن عبد البر، االستيعاب :ج- 1067

 175/ 2ابن حجر، اإلصابة  ج - 1068

 المرجع السابق   - 1069
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قلت فيهلا، ، أرجو أن أكون قلد ُوف ِّ يت من هذه الدراسة وهي جهد المقلوبهذا أكون قد انته    

 ،  والحمد هلل رب  العالمين .وأختمها بنتائج البحث 

 :نتـائـج البـحـث 

لمعرفلة صلحيح   التي بلذلها نقلاد الحلديث لقد تبين لي بعد هذه الدراسة الجهود العظيمة  أوال:  

، ومدى دقتهم وشد ة تحريهم فلي تتبلع أخطلاء اللرواة ، وملن ذللك علدم األسانيد من ضعيفها

يقلع ملن الثقلة   اغترارهم بظاهر األسانيد وما فيها من تصريح بالتحديث أو السماع اللذي قلد 

اع اللذي دللت القلرائن لسلملم يقبلوا  التصريح باووفتشوا ،    ، لذلك تحروا  على سبيل الشذوذ 

 .على أنه خطا

، وهي : رفة صحة التصريح بالسماع أو خطئهأن هناك وسائال يسلكها النقاد لمع  : تبين  ثانيـا

- 

 مقارنة الروايات ومعرفة مراتب الرواة -1

 معرفة طبقة الراوي وتاريخ وفاة شيخه-2

 ثبوت عدم اللقاء-3

 عدم إمكان اللقاء -4

 اتفاق النقاد -5

ن روى عنه -6  اعتراف الراوي أنه لم يسمع مم 

 تكذيب المروي عنه -7

ن روى عنه هي من كتاب -8  ثبوت أن رواية الراوي عم 

بالسللماع، توصلللت إليهللا تبللين أن هنللاك أسللبابا توقللع الللراوي فللي خطللأ التصللريح  ثالثـــا:

 ، وهي:باالستقراء

بعض الثقات من باب الشذوذ ، فالثقة قد يخطلىء ، وهذا  يقع فيه  الرواية على التوهم  -1

 مع أن  األصل في روايته هو الصحة

 رواية الضعفاء ، حيث ال يعتد النقاد بوقوع التصريح بالسماع في رواية الضعيف  -2

ضعيف الراوي في بعض شيوخه، وهنا يكون الراوي ثقة في الجملة لكنه يُضع ف  -3

ح فيه بالسماع في السند الذي يروي فيه عن  في بعض شيوخه ، فال يعتد النقاد بم ا صر 

 شيخه الذي يضع ف فيه  
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ى أيضا لزوم الطريق السهل-4  سلوك الجادة ، وهو ما يسم 

، حيث يقع فلي بعلض  صريح بالسماع واالنقطاع في السند : هناك عالقة بين أوهام  الت  رابعـا

ادة راو فلي موضلع التصلريح األسانيد التصريح بالسماع ويأتي الحديث من وجه آخر فيه زي

كم على السند اللذي فيله زيلادة بالسماع ،واألصل في مثل هذه الحالة صحة الوجهين ، أو الح

، لكن قد يحكلم النقلاد بانقطلاع الوجله اللذي وقلع فيله أنه من المزيد في متصل األسانيد   ،راو

 العلل.، وهذا من دقيق علم ، لوجود قرائن تدل على ذلكلسماعالتصريح با

 ً : قد يقع خالف بين النقاد في صحة السماع أو خطئه ، فإذا تبين للباحث ما يرجح أحد  خامسا

القولين كان به وإال فإن األصل هو تقديم المثبِّت على النافي ما لم يكلن النلافي لله ميلزة ملن 

 زيادة خبرة كأن يكون من أهل بلد المتكلم فيه أو قد م دليال على النفي 

ان لنظرة النقاد الثاقبة في تتبع أخطاء الرواة في التصريح بالسماع أثر في الحكلم ك  سادسـا :

، إذ عليهم حيث إن كثرة الوقوع في هذا النوع من األخطاء دليل على عدم إتقانه وخفة ضبطه

ر عنهلا مما يُعرف به إتقان الراوي كلل راو  : ضبطه ألسماء الرواة ، وصيغ األداء التي عبل 

 .إلى إتقان الراوي أللفاظ الرواية، إضافة قة التلقيبما يوافق طري

أرجو أن أكون قد وف ِّقت في دراسة هذه المسألة وعرضها بأسلوب يرضي أهلل   ،وأخـيرا    

 العلم والباحثين الكرام 
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 ماع ـس بالسح المدلِّ ـعلل تصري

 الحمد هلل رّب العالميــن ، أما بعـد :  

فإن البحث في مسائل االتصال في األسانيد من األمور المهمة في عللوم الروايلة إذ إن  

ثبوت اتصال السند من األركان األساسية لصحة السند ومن ثمَّ صحة الحديث بعد توافر بقيلة 

لل تصريح الراوي الملدلس الشروط ، وقد رأيت أن من األهمية بمكان تسليط الضوء على ع

بالسماع ، لما لهذا من أثر في الحكم باتصال السلند ، وتُعلد هلذه الدراسلة حلقلة ثانيلة ضلمن 

د كانلت الحلقلة األوللى بعنلوان: "عللل وقل  دراسلات فلي عللل االتصلال فلي السلند،  سلسلة :

يح "  حيلث تناوللُت فيهلا عللل التصلرفي روايلات الثقلات غيلر المدلسلين  التصريح بالسماع

ى عللل التصلريح بالسلماع ، أما هذه الدراسة فقد اقتصرت علبالسماع من الثقلة غير المدلس

م يسلمع بصليغة تحتملل ، وهو الذي يروي عن الشيخ الذي لقيه وسلمع منله ملا للمن المدلس

 : هذه الدراسة إلى المطالب اآلتيةوقد قسمت  السماع وغيره،

 : مدخل إلى البحث المطلب األول

 : نماذج من علل التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين  المطلب الثاني  

 : منهج البخاري ومسلم في تخريج أحاديث المدلسين الثالث المطلب   

 : تدليس اإلجازة والمناولة والوجادة المطلب الرابع  

 : تدليس ضمير الجماعلة المطلب الخامس  

 علل تصريح المدلس بالسماعالمطلب السادس : وسائل النقاد في كشف   

 : مدخل إلى البحث المطلب األول

، وتلدليس (1070)قسم إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخالتدليس في االصطالح عند العلماء ين   

فه العلماء  ،اد هو الذي يهمنا في هذه الدراسةاإلسن أن يروي المحدث عمن قد سمع "  :وقد عر 

 ( 1071)يذكر أنه سمع منه" وهذا كالم ابن القطانه من غير أن منه ما لم يسمعه من

 

     365،  357، ص: 1988الخطيب البغدادي، الكفاية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  - 1070

 95، ص:1981ابن الصالح، علوم الحديث، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر ،    

   97، ص: 2العالئي، جامع التحصيل،  تحقيق حمدي السلفي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط   

 244، ص:توغيره، دار الكتب العلمية، بيرو لى ابن الصالح، تحقيق مسعود السعدنيابن حجر، النكت ع 
 242، ونقله أيضا ابن حجر في النكت ، ص:97نقله العراقي في التقييد واإليضاح، ص: -1071
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وقلد ذهللب إلللى ذلللك العالئللي والبقللاعي وابللن حجللر والسللخاوي وغيللرهم ، ونقلللوه عللن     

 ( 1072الجمهور ورجحوه)

معه منه، أو عمن  أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه س: "والقول اآلخر   

يلقه  ولم  تعرعاصره  ، وهذا  الصالحيف  "  ابن  عليه  وتبعه  هذا  الخطيب  في  فدخل  ، وغيره 

يلقهالتعريف   الراوي عمن عاصره ولم  القول األول1073) رواية  الراجح هو  لكن  ، وليس  (، 

 المجال هنا لتفصيل ذلك  

ومن المعلوم أن الراوي إذا كان مدلسا فإن مذهب جمهور المحدثين هو قبول روايته إذا       

شيخه   من  بالسماع  ح  مماولهبق   –صر  ذلك  ونحو  سمعت  أو  أخبرنا  أو  حدثنا  التلقي    :  يفيد 

اع في مروياته،  ، ولهذا يهتم المحدثون بالتفتيش عن تصريح المدلس بالسم-المباشر من الشيخ

 :  وذلك ألمور منها 

أن تصريحه بالسماع ممن روى عنه يدل عللى ثبلوت اللقلاء بينله وبلين شليخه وملن ثلم   -1

 يخ ليس فيها تصريح بالسماع على التدليس تُحمل كل رواية عن ذلك الش

أن عدم تصريحه بالسماع ممن روى عنه في كل ما روى عنه يدل على عدم اللقاء ومن   -2

 ثَم  تُحمل رواياته عنه بالعنعنة على اإلرسال 

أن المدلس إذا روى عن شيخه الذي ثبت لقاؤه لله ملرة بالعنعنلة وملرة صلرح بالسلماع   -3

لكلن  يكون االعتماد على الطريق التي فيها تصريح بالسماع ومن ثَم  الحكلم باتصلال السلند،

وهذا الخطأ   النقاد يُحذ رون من وقوع التصريح بالسماع على وجه الخطأ في رواية المدلس،

ا أن يكون عن الرواة الذين رووا عن المدلس  إما أن يكون ناتجا  من الثقة المدلس  الخطأ، وإم 

، وينظرون في القرائن المحتف ة بالروايلة النقاد مراتب الرواة عن المدل ِّسومن هنا يدرس      

 ويوازنون بين الطرق ، لمعرفة صحة التصريح بالسماع أو خطأ ذلك .

وون علن الحجلاج قلال: سلألت : فلإنهم يلرللبخلاري: ما ذكره الترمذي، قلال: قللت فمن ذلك 

 ( 1074)الزهري. قال: ال شليء

 
   242،  ابن حجر، النكت على ابن الصالح ، ص:97العالئي، جامع التحصيل، ص:  -1072

   1/208،  1ي حسن، إدارة البحوث بالجامعة السلفية، الهند، طالسخاوي، فتح المغيث، تحقيق عل  

 1/350الصنعاني ، توضيح األفكار، تحقيق محمد محيي الدين،  المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، ج   
 98ص:  -بهامشه التقييد واإليضاح للعراقي –،  علوم الحديث  22الكفاية ، ص:  - 1073

 46-39، ص:1د الجزائري، التدليس وأحكامه، دار ابن حزم، بيروت، طوانظر للتفصيل: صالح بن سعي    
    160، ص: 2العالئي ، جامع التحصيل ، تحقيق حمدي السلفي ، عالم الكتب ، ط  - 1074
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لن  سمنم   ، بنّنن القاناأ أ ن حد المكثرين منن الدندل و إلاسرلنا قلت: الحجاج هو ابن أرطاة أ    

عن ُهش   رإلى سحّى بن حمان   باعدراف  بذلك، حّث  ، إلالددلوا لذلكمن الزهري شّئا إلل  يره

: قننا  لنن  ي شننّئاو إلامننا رإلى هشنن   أس ننا قننا : لنن  ألننم  مننن الزهننر أرطنن ة قننا أن الحجنناج بننن 

 ( 1075)الحجاج: صف ل  الزهري 

"  لرإلاة عن الحجاج: "ل لت الزهري إلهقا  لحظ أن البخاري ل  سعدد بما رإلي من قو  بعض ا     

النرإلاة  إلغّره علنى طأن ، فالدد  بها البخاري للزهري   لوجوأ قرائن قوية تثبت عدم لااء الحجاج

، إلقد كان  ظر القااأ عم اا ف  اكدشاف هذا القوع منن العلنآل  ن العناأة أن الثانة على المدلو

، إلم  أن هذا هو األصآل مماع كان هذا مدعاة لابو  رإلايد إذا رإلى عن المدلو أ   صرح بال

 فنن  حنننديث الثاننة أن ُسحمنننآل علننى نننناهره ، إي أن القانناأ قننند يد كنند لنننديه  طأنن   منننبة الد نننري 

، إلذلننك للخبننرة الدنن  امدننا،إلا بهننا ، إ ننافة إلننى لمنندلو حدننى لننو كننان الننراإلي عقنن   اننةبالمننماع ل

 معرفده  بمراتب الرإلاة إلا دباهه  للارائن المحدفة بالرإلاسة   

، فقلت : إسماعيل بن أبي خالد لم يُدرك البراء: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقولفمن ذلك

عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسماعيل بن أبي خالد   ،له : حديث يزيد بن هارون

 ، أن البراء بن عازب حدثه في الضحايا .الفدكي

 -يعني منقطع بين إسماعيل والبراء   –( 1076)، وهو مرسلفقال: هذا َوَهم  

أبي كثير  : الظاهرقلت    الَوَهم من يحيى بن  أنه أسقط رجال  ،  وهو مدل ِّس  ، أن  يُستبعد  فال 

 يكون الَوَهم من إسماعيل   ، كما يُحتمل أن ويكون هذا الضعيف هو آفلة السند  ، ضعيفا

 
 المرجع السابق   - 1075
 146المرجع السابق ، ص:  - 1076
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 المطلـب الثـانـي : نماذج من علل التصريح بالسماع في أحاديث المدلسيـن  

الحكم على   بالسماع من أجل  المدلس  بالبحث عن تصريح  المحدثين  اهتمام  أن ذكرت  سبق 

اع، وهو ما وقع  السند باالتصال مع الحذر من دخول الخطأ على السند بإبدال العنعنة بالسم

، مما جعل العلماء يدركون أنه ليس كل تصريح بالسماع جاء من المدلس  في بعض األسانيد 

 ما قد يكون خطأ  ، ومن أمثلة ذلك :  موافقا للواقع ، إن

، ابن جريج : حدثنان حديث رواه يحيى بن سعيد القطانسأل الترمذُي شيَخه البخاري ع-1

من " –صلى هللا عليه وسلم   –س بن مالك، قال: قال رسول هللا، عن أنعن اسحق بن عبد هللا

قـوة إال بـاهلل يقـال لـه ك فيـت ، وال حول وال  بيته بسم هللا، توكلت على هللا  قال إذا خرج من

قيت وتنّحى عنه الشيطان .."   (1077)وو 

، وال أعرف البن جريج ن سعيد، عن ابن جريج بهذا الحديث : حدثوني عن يحيى بفقال   

 (1078)اسحق بن عبد هللا غير هذا الحديث، وال أعرف له سماعا منه.عن 

: لكن أخرجه ابن حبان من طريق حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج ، حدثنا اسلحق قلت    

(  فصرح بالسلماع فلي هلذه الروايلة وقلد اسلتدل بهلا 1079)بن مالك بلهبن عبد هللا عن أنس  

محقق كتاب العلل الكبير على صحة الحديث لوجود التصريح بالسماع في رواية ابن حبان ، 

عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن اسلحق .. وللم   لكن رواه أبو داود من وجه آخر

يصرح بالتحديث ، فدل أن رواية ابلن حبلان شلاذة ، ويقلوي ذللك تصلريح البخلاري أنله ال 

 وهللا أعلم .  يعرف البن جريج سماعا من اسحق بن عبد هللا .

، اكم ملن طريلق الحلارث بلن أبلي أسلامةأخرج ابن ماجه من طريق بشر بن آدم ، والحل  -2

، قلال بشلر بلن آدم :حلدثنا   -كلهم عن روح بلن عبلادة  -،  والبيهقي من طريق محمد بن سعد 

عن عاصم بن ضمرة ، عن علي،  ،، عن حبيب بن أبي ثابت ابن جريج روح بن عبادة ، عن

 : صلى هللا عليه وسلم -ي رسول هللا: قال لقال

 

 456/ 5قول إذا خرج من بيته، ، باب ما يجامع  الترمذي ، كتاب الدعوات -1077

 407، باب رقم   910/ 2، ج 1، تحقيق د.حمزة ديب ، مكتبة األقصى ، عمان ، طرالعلل الكبي     
 2/910،  ج الترمذي ، العلل الكبير - 1078
   590، ص :  1الهيثمي ، موارد الظمئان ، ط - 1079
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 (1080)( ال تبرز فخذك وال تنظر إلى فخذ حي وال ميّت)  

يرد تصريحه بالسماع من طلرق ، لذلك فإن روايته ضعيفة ما لم  جريج مدلس مشهورابن  

طريق حجاج المصيصي علن ابلن ود في سننه من  ، وقد رواه أبو داود متابعات ، أو وجثابتة

 (1081)"يب بن أبي ثابت، عن عاصم، بله..قال: "أُخبرت عن حب جريج،

 فهذه الرواية تؤكد وجود الواسطة بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت .     

، وهي ما أخرجه عبد هللا ديث فيها تصريح ابن جريج بالسماعلكن وجدنا طرقا أخرى للح     

، أخبرنلي جلريج بن أحمد في زوائد المسند من طريلق يزيلد البيسلري القرشلي ، حلدثنا ابلن

 (1082ة ، بله .. )، عن عاصم بن ضمرحبيب بن أبي ثابت 

ثنا روح بلن عبلادة ، ثنلا ابلن ، من طريلق أحملد بلن منصلور حلد وما أخرجه الدارقطني    

 (1083، عن عاصم بن ضمرة بله ..)بن أبي ثابت  ، أخبرني حبيب جريج

وعند النظر والموازنة بين الروايات ومعرفلة مراتب الرواة ُوجد أن التصلريح باإلخبلار     

 : من الرواة ، ويدل على ذلك ما يليأحمد والدارقطني خطأ في روايتي عبد هللا بن 

وهللي مللن طريللق حجللاج  التللي فيهللا: " أُخبللرت عللن حبيللب .." : روايللة أبللي داود  أوال  

صيغة تلدل بوضلوح ، فهذه  ال(1084)–وهو ثقة من أثبت الناس في ابن جريج    –المصيصي  

هذا قال أبو داود : "فيله حبيب .ول، وأن ابن جريج لم يسمعه مباشرة من  على وجود الواسطة

روايلة  ، وال يثبلت لحبيلب لواسطة بينهما هو الحسن بلن ذكلوان: إن انكارة" ، وقال أبو حاتم

 (1085)عن عاصم

، : رواية ابن ماجه من طريق بشر بن آدم ، والحاكم من طريق الحارث بن أبي أسلامة  ثانيا 

، علن ح بن عبادة ، عن ابن جلريجعن رو  –، وكلهم ثقاة  والبيهقي من طريق محمد بن سعد 

ر جلاءت ملن ، بينما طريق الدارقطني التي فيها التصريح باإلخباحبيب بن أبي ثابت بالعنعنة

 
الباقي، ج  -1080 ل ، تحقيق عبد  الميت  الجنائز، باب ما جاء في غسل  ، رقم  1/469سنن ابن ماجه، كتاب 

   228/   2البيهقي ، السنن الكبرى، مرجع سابق، ج   180/ 4، الحاكم في المستدرك، ج 1460

   3140، رقم   501/ 3سنن أبي داود ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في غسل الميت ، ج - 1081
   1248د أحمد ، رقم مسن- 1082
   225/ 1،  ح1سنن الدارقطني ، تحقيق وتعليق اآلبادي ،ط - 1083
   153، ص:  1، تقريب التهذيب ، تحقيق عوامة ، ط 2/205ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج - 1084
 95/   1ابن أبي حاتم ، العلل ، ج - 1085
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صللور هللذا قللال فيلله أبللو عللن روح ابللن عبللادة ، وأحمللد بللن من طريللق أحمللد بللن منصللور

 (1086)صدوق"حاتم:"

عبد هللا بن أحمد في زوائده عللى فرواية ثالثة من الثقاة أولى بالترجيح والتقديم، أما رواية    

ثيق ، وليس فيه توابن جريج، ويزيد هذا متكلم فيه، عن  المسند فهي من طريق يزيد البيسري

مملا  فثبلت  ،  وقد خالف روح بن عبادة فروايته منكرة ،(1087)لمعتبر، وقال الحافظ: مجهول

 . أن التصريح باإلخبار َوَهم تقدم

: " ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسلند العسقالنيذا قال الحافظ ابن حجر  وله   

 ( 1088")َهم في نقيديالهيثم بن ُكليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وَ 

، وإال فقد -رضي هللا عنه-ية يختص بطريق عليويجدر التنبيه أن الحكم بضعف هذه الروا    

، قله البخلاري فلي صلحيحهمن أوجه أخرى علن جرهلد وابلن عبلاس، وقلد عل  صح الحديث 

 (1089وصححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وغيرهم )

 -وأسوق إليك شجرة الحديث بطرقه مع بيان صيغة الرواية لكل راو :

 " ال تبرز فخلذك .."  – صلى هللا عليه وسلم  –عن النبي                           

 عن علي بن أبي طاللب                                 

 عن عاصم بن ضمرة                                   

 عن حبيلب بن أبي ثابلت                                   

 

                                                             

 عن حبيب      حبيب    أخبرني أُخبرت عن حبيب      أخبرني حبيب           حبيب    عن         

 
   78  / 2ج   -مصورة  -ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، طبعة حيدر آباد  -1086
 431/  4الذهبي ، الميزان ، دار المعرفة ، بيروت ، ط بدون ، ج - 1087

   455ابن حجر ، تعجيل المنفعة ، دار الكتاب العربي ، ط بدون ، مصورة عن الهندية ، ص:     
   1/278،  ج1964المدينة المنورة، -عبد هللا هاشم اليماني، ابن حجر، التلخيص الحبير،صححه-1088

 228/ 2، والبيهقي في  الكبرى 180/ 4، والحاكم 1/274الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج - 1089
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 ابن جريلج                  ابن جريج         ج   ابن جري     ابن جريج     ة(  ريج)محفوظابن ج    

عبد       )مجهول(حجاج بن محمد   يزيد البيسري   روح بن عبادة              روح بن عبادة    

 المجيد 

   السراج           القواريري           علي بن سهل  بن منصور ا  ابن أبي اسامة    بشر       محمد 

 الدارقطني        عبد هللا بن أحمد   أبو داود         الدارقطني     الحاكم    ابن ماجه     البيهقي 

 

 وهذه نماذج مما صح فيه التصريح بالسماع :     

كم فلي المسلتدرك والبيهقلي فلي ما أخرجه أبو داود في سننه وأحمد فلي المسلند والحلا  -1

عن واقلد بلن   د بن اسحق، عن داود بن الحصين،، حدثنا محمسننه، عن عبد الواحد بن زياد 

إذا :" -صللى هللا عليله وسللم  –، عن جابر بن عبد هللا ، قلال : قلال رسلول هللا عبد الرحمن

 (1090)خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

لحديث الشيخ ناصر ، وقد حس ن هذا ا  -وهو مدلس    -مدار هذا الحديث على محمد بن اسحق  

ح بالت، ألن محمد بن الدين األلباني   (1091)حديث في إحدى روايتي أحمد اسحق صر 

قوب بن ابراهيم بن سعد، عن أبيه، عن قلت الرواية المذكورة أخرجها أحمد من طريق يع   

، فيُعللد  (1092)ن، ويعقللوب وأبللوه ثقتللاثني داود بللن الحصللين بللله.. الحللديث ، حللد ابللن اسللحق

 .في هذه الحالة زيادة ثقة مقبولة التصريح بالسماع

 
، كتاب النكاح ، باب في الرجل ينظر إلى    1سنن أبي داود ، تحقيق الدعاس، دار الكتب العلمية ،ط  -1090

                    2696، رقم  \2/179، الحاكم في المستدرك، 2082، رقم 565/ 2المرأة وهو يريد أن يتزوجها، 

    360،  334/ 3، ج 1مسند أحمد ، المكتب اإلسالمي، ط 

    7/48كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، ج  –1سنن البيهقي، حيدر آباد، ط 

 99، رقم155/ 1، ج 1تب اإلسالمي ، طاأللباني، سلسلة األحاديث الصحيحة ، المك - 1091

   89ابن حجر، التقريب :  - 1092
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ملريح بلن   ، علنخرجه أحمد في مسنده، عن بقيلة بلن الوليلد، علن السلري بلن يلنعمما أ  -2

، " لما بعث به إلى اليمن –صلى هللا عليه وسلم –، أن رسول هللا مسروق، عن معاذ بن جبل

 (   1093.)"  قال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات ..قال له : "إياك والتنعم

 –وقد تعقبهما الشيخ ناصر األلباني، فقال: وسكتا عن عنعنة بقية مع كونه مشهورا بالتدليس  

   -تدليس التسوية

ح بالتحديث      ( 1094، وثبت الحديث بذلك)عند أبي نعيم فزالت شبهة تدليسه  ولكنه قد صر 

، ثنا ( من طريق الحسن بن سفيان1095: رواية أبي نعيم أخرجها في حلية األولياء )قلت 

، (1096)، بلله ..،  وكثيلر بلن عبيلد ثقللةيد، ثنا السري بن ينعم، ثنا بقية بن الولكثير بن عبيد 

 فتصريحه بالسماع يعد زيادة ثقة مقبولة .

 - المطلب الثالث : منهج البخاري ومسلم في تخريج أحاديث المدلسين  :

ف بالتلدليسهي من رواية  توجد في الصحيحين جملة وافرة من األحاديث التي    ، ملن ُوصلِّ

ح ومنهج الشيخين هو منهج سائر النقاد حيلث إنهملا ال يخرجلان حل ديث الملدلس إال إذا صلر 

ح بالسماع ممن روى عنه زاللت شلبهة تبالسماع دليسله وُحكلم عللى ، والمدلس الثقة إذا صر 

، وبعض المدلسين الذين أخلرج لهلم الشليخان لهلم شليوخ ال يدلسلون علنهم روايته باالتصال

ح بذلك أهل هذا الشأنحديثهم عنهم متصف ،  فإذا ُوجد في رواية من ُوصف (1097)ل، كما صر 

ح بالس ،عتبارات السابقة ونحوها كان بهبالتدليس أحد اال ماع داخل وإال يكون المدلس قد صر 

، أو خارج الصحيح ويكون صاحب الصحيح قد اختار الروايلة الصحيح لكن في موضع آخر

 التي ليس فيها تصريح لفائدة أخرى مثل العلو أو غير ذلك 

وإذا لللم يكللن أحللد االعتبللارات السللابقة يكللون صللاحب الصللحيح قللد أخللرج الحللديث فللي    

ملاد إنملا المتابعات والشواهد وليس لالحتجاج ، ومعلوم أن المتابعات يُتسلامح فيهلا ألن االعت

 يكون على غيرها مما خرجه صاحب الصحيح .

 
 250/ 10، الهيثمي، مجمع الزوائد، الهندية، ج3/125، ج1المنذري، الترغيب والترهيب، ط- 1093

 353، رقم   1/621ناصر الدين األلباني ، سلسلة الصحيحة ، ج - 1094

 5/155عن الطبعة الهندية ،ط بدون،    أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء، دار الفكر،بيروت، -1095

 460ابن حجر ، التقريب : - 1096

 2/751، ج 1ابن رجب ، شرح العلل ، تحقيق د. نور الدين عتر ، ط - 1097
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وكون أحاديث المدلسين في الصحيحين الواقعة بالعنعنة محمولة على ثبوت السماع من       

( محل توقف بعلض النقلاد 1098)بذلك ابن الصالح والنووي وغيرهماجهة أخرى كما صرح  

ل وا ل: "بن دقيق العيد، قال ابن  مثل صدر الدين ابن المرح  إنها دعلوى ال دليلل عليهلا المرح 

لصلحيحين أو أحلدهما وال سيما أن ا قد وجدنا كثيرا  من الحفلاظ يعل للون أحاديلث وقعلت فلي ا

رف صلحة (، وقلال ابلن دقيلق العيلد: "1099)بتدليس رواتها" إن ادعلاء أن تللك األحاديلث علُ

 ( 1100)جهالة وإثبات أمر بمجرد االحتمال"السماع فيها إحالة على 

إن اعتبار حديث المدلس محمول على السماع إنما "  :عن المزيوقد نقل الحافظ ابن حجر      

هو تحسين للظن بالشيخين وإال ففي الصحيحين أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير  

( ،  وقد عق ب الحافظ على هذه األقلوال : بلأن ملا كلان 1101تلك الطريق التي في الصحيح" )

 من روايات فيها عنعنة المدلس إنما تكون في المتابعات التي يحصل التسامح في تخريجها 

ن أخ  وقال في موضع آخر:     رج لهم البخاري لملا ُعللم "وأما دعوى االنقطاع فمرفوعة عم 

س أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدلي  ،من شرطه

 ( 1102..")اع فيها اندفع االعتراض وإال فالبالعنعنة فإن ُوجد التصريح بالسم

: إن  ما كان من أحاديث المدلسين في الصحيحين قد ثبت فيه التصريح بالسماع داخلل قلت     

وللى أو الثانيلة ملن األالصحيح أو خارجه ، فال كالم فيه، وكذلك إذا كان المدلس في المرتبلة 

رف 1103)مراتب التدليس ( وكذلك إذا كان المدلس ممن يروي عن شيخ أكثر عنه والزمه وعل 

(، 1104)خعلي وأبلي وائللعنه أنه ثبت فيه  ، مثل رواية األعمش عن شيوخه: أبي صالح والن

بلي ثابلت : حبيلب بلن أه ُحصلين، وسلفيان الثلوري علن شليوخهوكذا رواية ُهشيم علن شليخ

 
   113العالئي ، جامع التحصيل ، مرجع سابق :  - 1098

 2/635،  1ابن حجر، النكت على ابن الصالح ، تحقيق د. ربيع  ، ط    

 2/635ابن حجر ، النكت على ابن الصالح ، ج - 1099

 ،   1الصنعاني ، توضيح األفكار ، ط - 1100

  2/635ابن حجر ، النكت ، ج - 1101

 385، مصر ، ص:  1ابن حجر ، هدي الساري ، المطبعة البهية ، ط- 1102

   23، ص: 1ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس،تحقيق البنداري، ط -1103
   2/414الذهبي ، الميزان ،  ج- 1104

       71ص:،  1عواد حسين، روايات المدلسين في صحيح مسلم ، دار البشائر اإلسالمية ، بيروت ، ط   
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، فقلد بلين الوليد بن مسلم عن شليخه األوزاعلي( ومثل رواية 1105)وسلمة بن ُكهيلومنصور  

 ( 1106)احتجوا به في روايته عن األوزاعيابن حجر أن العلماء 

ن دل س عنه وكان ذلك الواسطة ثقة، وكذلك إذا كان العلماء قد عرفوا الواسطة بينه وبين م    

ثبلت أن   ، حيلث حميلد الطويلل علن أنلس بلن ماللكايلات  ، مثلل روفقبل العلماء روايته للذلك

 ، فهؤالء حديثهم عن شيوخهم متصل (1107)الواسطة هو ثابت البناني، وهو ثقة معروف

وهناك جماعلة ملن اللرواة الثقلاة ال يلروون علن المدلسلين إال إذا ثبلت للديهم التصريللح     

تادة،  فقد ثبت عنه أنه أمثال األعمش وأبي اسحلق وقبالسماع مثل رواية شعلبة عن المدلسين 

(،  لهذا قال يحيلى بلن سلعيد 1108)ة"، وقتاد قال: "كفيتكم تدليس ثالثة: األعمش، وأبي إسحاق

ل أنه سمللع : " كل شيء يحدث به شعبة عن رجلل فال تحتاج أن تقلول عن ذلك الرجلالقطان

 (1109)فالنا ، قد كفاك أمره"

ارض مع ما نص عليه شعبة ألنه أراد ذكر وكالم ابن القطان عام في تحري شعبة وال يتع    

 من اشتهروا بالتدليس . 

ع واالتصلال فلي وكذلك مثل رواية حفص بن غياث عن األعملش، محموللة عللى السلما   

ح بله األعملش بالسلماع وبلين ملا حالة عنعنة األعمش ، وذلك ألن حفصا كان يمي ز ما صر 

 (1110)دلسه 

يراعيها علماء الحديث عند تخريج روايات المدلسلين ، وصلاحبا فهذه القواعد واالعتبارات  

، فهملا جهملا مبنيلا عللى االنتقلاء والتحلريالصحيح مقدمان في معرفة ذلك ،  لهذا كان منه

يختاران من أحاديث المدلسين ما ثبلت صلحته عنلدهما ، بتصلريح الملدلس بالسلماع داخلل 

 

   2/751ابن رجب ، شرح العلل ،  ج - 1105

   473ابن حجر ، هدي الساري ،  ص:  - 1106

   6/165،  ج 2الذهبي ، سير أعالم النبالء ، تحقيق د. بشار عواد ، ط  - 1107

   4/148ابن حبان ، الثقات ، طبعة حيدر آباد ، مصورة ،  ج    

 2/684، ج  1ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ، ط    

   1/65، ج  1البيهقي ، معرفة السنن واآلثار ، تحقيق د. قلعجي ، ط - 1108

   1/259، وانظر: النكت البن حجر  ج 173/ 1ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ج - 1109

   398ابن حجر ، هدي الساري ، ص:  - 1110
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، أو بوجللود مللا يجبللر ذلللك االنقطللاع الصللحيح أو خارجلله ، أو بمراعللاة القواعللد السللابقة 

المحتمل بالمتابعات والشواهد ، أو بكلون الروايلة التلي فيهلا تلدليس محتملل جلاءت متابعلة 

لروايلة أخلرى ثابتلة ، والمتابعلات يُتسلامح فيهلا ألن االعتملاد فلي البلاب إنملا يكلون علللى 

 األحاديث األصول .  

 :خاللوثبوت التصريح خارج الصحيح يُعرف من    

، أو ل مستخرج اإلسماعيلي على البخاري، مثلنظر في المستخرجات على الصحيحينا  -1 

 أو مستخرج أيي نعيم على الصحيحين، مستخرج أبي عوانة على مسلم

 خاصة الكتب التي التزمت الصحة بعد تخريجه، يث وكذلك بالنظر في طرق الحد  -2

الثانية ما يقع فيها من د المستخرجات:  "معرض ذكره لفوائوقد قال الحافظ ابن حجر في     

، فقد قدمنا أن ا نعلم في الجمللة لسماع وهو في الصحيحين بالعنعنةحديث المدلسين بتصريح ا

، على أنه مملا سلمعه الملدلس ملن شليخه، لكلن لليس التعيلين كاالحتملالأن الشيخين اطلعا  

 ( 1111)."في المستخرج ينفي أحد االحتمالينفوجود ذلك 

: يعني أن وجود ذلك التصريح في المستخرج يجعل االتصال مجزوما بله ولليس قلت 

في األصول أو الشواهد ظنا ، ولكن ينبغي التفريق بين ما أخرجه الشيخان للمدلس بالعنعنة 

على التصلريح ، ألن إخراج الحديث في الشواهد ال يعني بالضرورة اعتمادهما  والمتابعات 

جد التصلريح بالسلماع خلارج الصلحيح لكلن الشليخين أو ، وقد يوبالسماع خارج الصحيح

، وذلللك يعللرف بللالخبرة طالعهمللا علللى أن ذلللك التصللريح خطللأأحللدهما أعللرض عنلله ال

 . ودراسة القرائن المحتفة بالروايةوالممارسة ومعرفة مراتب الرواة 

 ّرحوا فيها بالسماع خارج الصحيحنماذج ألحاديث المدلسين في الصحيحين ص

 من التصريح المقبول عند النقاد ، ثم نماذج من التصريح غير المقبول : أبدأ بنماذج

 -: أوال : نماذج من تصريح المدلسين المقبول

 أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب القراءة في المغرب: -1

 

 1/322ابن حجر ، النكت على ابن الصالح ، ج- 1111
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مٍ   -  764  ثَنَا أَبُو َعاصِّ رِّ   ،َعني ابينِّ أَبِّي ُملَييَكةَ   ،َعني ابينِّ ُجَرييجٍ   ،َحدَّ بَيلي نِّ الزُّ َوةَ بلي ري ني علُ ني  ،علَ علَ

َواَن بينِّ اليَحَكمِّ  عيُت )  :قَاَل قَاَل لِّي َزييُد بيُن ثَابِّتٍ   ،َمري مِّ اٍر َوقَلدي سلَ بِّ بِّقِّصلَ رِّ ي اليَمغلي َرأُ فلِّ َما لَلَك تَقلي

ُ َعلَييهِّ َوَسلََّم يَقيَرأُ بُِّطولَى ال  (طُّولَيَيينِّ النَّبِّيَّ َصلَّى َّللاَّ

ح بالسماع في سنن أبي داود:   ابن جريج مدلس من المرتبة الثالثة، وقد صر 

عن    ،حدثني ابن أبي مليكة  ،عن ابن جريج  ،ثنا عبد الرزاق  ،حدثنا الحسن بن علي  -  812
قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب  )عن مروان بن الحكم قال:    ،بن الزبيرعروة  
وقد   بقصار  و  المفصل  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بطولى  رأيت  المغرب  في  يقرأ  سلم 

 ..( الطوليين 

حلدثنا محملد بلن أخرج مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب األمر بإجابة اللداعي ،قال:  -2

 ح، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي المثنى

، عن أبلي الزبيلر ، علن جلابرسفيان ،  : حدثنا  محملد بن نميلر،  حدثنلا أبلي،  قاالوحدثنا     

، أخرجله " إذا د عـي أحـدكم إلـى طعـام فليجـب:"  - عليه وسلمصلى هللا  –قال: قال رسول هللا  

ح بالسلماعمدل   وفيه أبو الزبير،  (1112مسلم في الشواهد) ، وذللك س  وقد علنعن ، لكنله صلر 

قلال   ،جلريج  ، قلال ثنلا ابلنثار: حدثنا يزيد، ثنا أبلو عاصلمفيما رواه الطحاوي في مشكل اآل

 ( 1113يقول :..)  -صلى هللا عليه وسلم –سمعت النبيأخبرني أبو الزبير، سمع جابرا يقول 

، صلريح بالسلماع زيلادة ثقلة يؤخلذ بهلا: إسناد الطحاوي صحيح وال علة له ، فيُعد  التقلت    

التي في رواية سفيان التي أخرجها مسلم على أنهلا ملن تصلرف سلفيان فلي  وتحمل العنعنة

 صيغة الرواية اختصارا كما هو الحال في كثير من األسانيد 

 وسفيان معروف أنه قد يدلس لكن عن الثقات فال يضر تدليسه إن ُوجد 

ة ، عن مأخرج مسلم عن األعمش  -3  سلروق، علن عبلد هللا بلن مسلعود ، عن عبد هللا بن مر 

ــ: )صلللى هللا عليلله وسلللم ل رسللول هللا: قللاقللال ــيس من ــق ل ــدود أو ش ــن ضــرب الخ ا م

  (1114)الجيوب..(

ح بالسماع في رواية أحمد في المسند)     (1115األعمش مدلس من المرتبة الثالثة ، لكنه صر 

 
 2/0541صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، ج - 1112

 148/ 4،  ج1الطحاوي ، مشكل اآلثار ، ط  - 1113

 1/99صحيح مسلم ، كتاب اإليمان ، ج - 1114

 4416مسند أحمد ، رقم /  - 1115
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 -  –: سلألُت رسلوَل هللاِّ  ، عن عبد هللا بن شقيق، عن أبي ذر، قالعن قتادة  أخرج مسلم  -4

 (1116() أنّى أراه ؟  قال : نور  هل رأيَت ربَّك:

ح بالسماع في رواية أحمد في المسند ) قتادة مدلس  (  1117، وقد صر 

 ثانيـا : نماذج من أحاديث المدلسين الذين صرحوا خارج الصحيح بالسماع وهو َوَهم  

متابعة-1  مسلم  قالأخرج  عبد ،  بن  أحمد  حدثنا  يونس  :  بن  أبو  هللا  حدثنا  زهير،  حدثنا   ،

قال  جابر،  عن  وسلم  الزبير،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مع  غزونا  جهينة   :  من  (  ..قوما 

 ( 1118)الحديث 

: ثنلا ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قلال  أبو عوانة في مستخرجه : حدثنا الصغاني  أخرجه    

 زهير ، قال: ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول : 

 (1119) قوما من جهينة .."  الحديث   - عليه وسلم صلى هللا  –غزونا مع رسول هللا "

ن يونس ، وليس فيها تصريح أبي  نلحظ هنا أن مسلما أخرج الحديث من طريق أحمد ب      

الزبير بالسماع ، بينما أخرجه أبو عوانة من الطريق نفسها وفيها التصريح بالسماع، والَوَهم  

في ذلك من الصغاني ، إذ ال يمكن أن يكون أحمد بن يونس حد ث به على الوجهين لحرص  

 .  بالتدليس ل السند خاصة فيمن ُرمي العلماء على ما يدل على اتصا

والحديث رواه علي بن الجعد : حدثنا هارون ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا زهير ، ثنا أبو       

 (1120الزبير ، أنه سمع جابرا .. الحديث ) 

( ، فتقدم روايته  1122( ، إال أن أحمد بن يونس ثقة حافظ ) 1121وأسود بن عامر هذا ثقة )      

 التي أخرجها مسلم وليس فيها تصريح بالسماع  

 
   1/161صحيح مسلم ، كتاب اإليمان ، ج- 1116

 21017مسند أحمد ، حديث رقم :  - 1117

   575/ 1صحيح مسلم / ج- 1118

 392/ 2أبو عوانة ، المستخرج على صحيح مسلم ، ج - 1119

 2654،رقم   388، ص: 1مسند ابن الجعد ، تحقيق عامر حيدر ، دار الكتب العلمية ، ط  - 1120

   111ابن حجر ، تقريب التهذيب / - 1121

 المرجع السابق ،   - 1122
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ويُعد التصريح بالسماع في رواية ابن الجعد شاذا ، ومن هنا يتبين لنا دقلة اإلملام مسللم      

رواية عطاء عن وحسن اختياره للروايات المحفوظة ، ورواية جابر هذه ساقها مسلم متابعة ل

 .جابر التي تقدمتها

علن ابلن ،  مد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سلعيد : حدثنا محمسلم في صحيحه، قالأخرج    –  2

عليله  صلى هللا  –: أمرنا رسـول  هللِا  ، قالجريج ، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد هللا

 : فأهللنا من األبط ح .." لنا أن نحرم إذا توجهنا إلى ِمنى، قاللما أحل – وسلم

، ث الليلث علن أبلي الزبيلر، علن جلابرمسلم مختصلرا متابعلة لحلديهذا الحديث أخرجه     

 وكذلك لحديث أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر .. 

إال ما صرح  ونلحظ أن مسلما قد قد م رواية الليث إلمامته ولكونه لم يرو عن أبي الزبير      

ة ابن جريج ، وفيهلا ، ثم ثن ى بروايوكذلك لكون روايته أتم الروايات   ،له انه سمعه من جابر

بلي خيثملة ، ثم ذكر روايلة أ، لكن روايته فيها بعض االختصار  تصريح أبي الزبير بالسماع

ريج ، أخبرنلي أبلو ،  ثم ختم ذلك برواية يحيى بن سعيد عن ابلن جلوفيها عنعنة أبي الزبير

، األبطح" زيادة : " فأهللنا من ، عن جابر بن عبد هللا ، وهي مختصرة جدا ، لكن فيهاالزبير

رهلا زيادة لم تُذكر في سائر الروايات وهذه ال ، وقد جاءت في الرواية التي فيها عنعنة للذا أخ 

أنقى، كملا نلص عللى مسلم ، حيث إن من منهجه تقديم الروايات التي هي أسلم من غيرها و

 (.1123)ذلك في مقدمة صحيحه

ح أبو الزبير بالسماع عند الطحاوي ، فقال :     ، ا ابن مرزوق، قال : ثنا مكيحدثن وقد صر 

 (1124، أنه سمع جابرا بله .. )بن جريج، قال أخبرني أبو الزبيرقال ثنا ا

هو إبراهيم بن مرزوق بن دينار األموي ، نزيل مصر ، ثقلة ، عمي قبل   :وابن مرزوق      

 (1125موته فكان يخطئ وال يرجع ، أخرج له النسائي )

فمثل هذا الرجل ال يعتمد عليه في تصريحه بالسلماع بلين أبلي الزبيلر وجلابر ، ونلرى      

بذلك دقة اإلمام مسلم من خالل إعراضه علن مثلل هلذه الطلرق ، وللو كلان فيهلا التصلريح 

بالسماع، وذلك لعلمه أن هذا التصريح من طريق أمثال ابن مرزوق ال يُركن إليه وال يُعتملد 

ن يكون َوَهما ، ومن هنا يتبين خطأ الباحث الذي اعتمد رواية الطحاوي عليه ، وهو حري أ

 
 5صحيح مسلم ، المقدمة ، ص :  - 1123
   2/192الطحاوي ، شرح معاني اآلثار ، ج - 1124
   94ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص: - 1125
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، غافال عن مرتبة الراوي الذي تفلرد بهلذا التصلريح لتللك الروايلة ، وللو (1126وصححها )

 .متابعات لكان أسلم له وأصوب خرج من هذا المسلك واعتمد كون رواية مسلم في ال

، علن ، ملن طريلق سلفيانباب فضل المدينلةفي كتاب الحج،    -في الشواهد   -أخرج مسلم  -3

نـي ، وإإن إبراهيم حّرم مكـة: "–أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم

 (1127")صاد صيدها، ال ي قطع عضاها ،وال ي  حّرمت المدينة ما بين البتيها

، ثنا ابلن لهيعلة، صرح أبو الزبير بالسماع في رواية أحمد في مسنده ، قال: حدثنا حسن    

 ( 1128، أخبرني جابر بن عبد هللا .. الحديث )أنا أبو الزبير

، خللط  بن لهيعة، قال الحافظ ابلن حجلر: صلدوقلكننا نلحظ أن إسناد أحمد فيه عبد هللا     

لم يذكره العلماء فيمن رووا عنه قبل االختالط، وهنا ، والراوي عنه (1129بعد احتراق كتبه )

نجد أن ابن لهيعة قد خالف من هو أوثق منه وهلو سلفيان الثلوري ، فلال شلك أن التصلريح 

بالسماع في طريق مسند أحمد شاذ، فال عجب أن مسلما لم يتعلق بهذه الرواية واقتصر على 

 إخراج طريق أبي الزبير في الشواهد 

  : تدليس التصريح بالسماع في اإلجازة والمناولة والوجادةالمطلب الرابـع 

يكون هذا النوع من التدليس بإطالق حدثنا وأخبرنلا عنلد أداء ملا تلقلاه المحلدث بطريلق 

، كملا عن شيوخه مشافهة أو بطريلق العلرض   ، وهو لم يتلقاإلجازة أو المناولة  أو الوجادة

أبي األخضر علن الزهلري، ومخرملة بلن اليمان عن شعيب، وصالح بن  قيل في رواية أبي

لك ألنه إما محكوم عليه باالتصال أو ، وذ يعده العلماء من التدليس المؤثر  ، ولمبكير عن أبيه

 .ليس هناك إيهام باتصال غير موجود ، فاالنقطاع

ع هلي : سلمعت فالنلا وقد ذكر أبو بكر الخطيب أن أرفع ألفاظ األداء الداللة عللى السلما

، فيملا كلان باإلجلازة  أو المكاتبلة  ألنهلا ال تقبلل التلدليس وال تكلاد تسلتعمل:  يقول كذا، قلال

بخالف أخبرنا أو حدثنا ، فإن بعض أهل العلم جوزوا إطالقها فيملا كلان باإلجلازة ، وروي 

عن الحسن البصري أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة ، ويُتلأول أنله حلد ث أهلل البصلرة وأن 

 
 75، الناشر بدون ص:  1984محمود سعيد ، تنبيه المسلم ،  ط أولى ،  - 1126

 1362،  حديث رقم :  2/292صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، ج - 1127
   3/393مسند أحمد ، ج - 1128
   319ب التهذيب : ابن حجر ، تقري - 1129
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: وللم يسلتعمل قلول مدينة ، فلم يسلمع منله شليئا ، قلالذاك بال، وكان الحسن إذ  همالحسن من

 (1130سمعت في شيء من ذلك .)

 وقد تعقبه الحافظ العالئي بأن هذا الذي قاله فيه نظر من وجوه :      

و أخبرنا فيما لم يتحملله : أنه ال يُعلم أن أحدا  من المدلسين المقبول قولهم أطلق حدثنا أأحدها

أئمة الحديث قاطبة على قبول ما قال فيه المدلس الثقة حدثنا أو أخبرنا ، ، وقد اتفق من شيخه

خبلرا أبلدا،  فمتى تطرق َوَهم التدليس إلى هاتين اللفظتين أدى ذلك إلى أنه ال يقبل من مدلس

 . واإلجماع على خالفه

د على ذلك ألحد ة: ما ذكره عن الحسن من قوله حدثنا أبو هريرثانيها  : إملا وجهلين، فال يرِّ

ن يكلون ذللك ، وإملا أكما قال بعضهم رضي هللا عنه أن يثبت للحسن سماع من أبي هريرة  

يلار أبلي ، وهلذا هلو اخته سمع منه فغيروا لفظلة علن بحلدثنااعتقدوا أن  من غلط الرواة عنه

يسلمع الحسلن ملن ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول:لم  زرعة وأبي حاتم الرازيين

 ه: فمن قال عنه حدثنا أبو هريرة؟  قال: يخطئ. ، فقيل لأبي هريرة ولم يره

ه فلال يقلول عنله حلدثنا وال : أن المتفق عليه أن الشيخ إذا لم يقصد إسماع اللراوي عنلثالثها

-، سلمعت أبلا القاسلم األبنلدوني يقلول :، بل يقول : سمعت ،كما كان البرقاني يقلول أخبرنا

، وكلان البرقلاني يجللس األبندوني كان عسرا  في الرواية  فذكر أن  -وسأله الخطيب عن ذلك

، ويتسمع ما يحدث به الداخل عليه، فلذلك كان بحيث ال يراه األبندوني ، وال يعلم بحضوره  

قول حلدثنا أو أخبرنلا بهذا أن ، فظهر ول حدثنا ، ألنه لم يُقصد بحديثه، وال يقيقول : سمعت 

 (1131: سمعت )أرفع من قول

، وكلذلك القائل حدثنا أو أخبرنا غيلر ملدلسقلت : ينبغي تقييد كالم العالئي بما إذا كان       

إذا لم يقصد تدليس الصيغة ، فقد نقل ابن رجب الحنبلي عن أبي الطيب الطبري أنه قال : ال 

 ون إجازة . يحتج بقول المدلس أخبرنا ألنه قد يك

، فإن مثله يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا ، فإن ذللك جلائز قال ابن رجب: وهذا ضعيف

 ( 1132عند كثير من العلماء في اإلجازة )

 
 114، العالئي ، جامع التحصيل ، :  413الخطيب ، الكفاية في علم الرواية ، ص:  - 1130
 114العالئي ، جامع التحصيل ، ص: - 1131
 1/356ابن رجب ، شرح العلل ، ج - 1132
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إنه ينبغي أن ال يقبل من المدلس أخبرنا الحافظ ابن حجر ما أورده الخطيب: "  وقد نقل

رهلا : بلأن اللفظلة ظاهذللكأجاب على    ، وأن الخطيب ن بعضهم يستعملها في غير السماعأل

 ، والحمل على الظاهر أولى .السماع والحمل على غيره مجاز

: وما أجاب به جيد فيمن للم يوصلف بأنله كلان يلدلس فلي عل ق على ذلك الحافظ بقوله

جازة : أخبرنلا وفلي السلماع الصيغ ، فقد ثبت عن أبي نعيم األصبهاني أنه كان يقول في اإل

 (1133كثير من الحفاظ المغاربة فيحتاج إلى التنبه )، وكذا يصنع حدثنا

: ال يضر ذلك لثبوت استعمال حدثنا وأخبرنا عنلد كثيلر ملن أهلل العللم فيملا تحملله قلت 

المحدث إجازة أو مناولة ، ومما يدل على استعمال بعض المحدثين لكلملة أخبرنلا فيملا كلان 

 مناولة أو إجازة : 

: كيلف سلمعت يمان، قلال: قلال للي أحملد بلن حنبللاألثرم عن أبي الما نقله أبو بكر ابن    -1

، وبعضله قرأت عليه بعضه ، وبعضه قرأ علي، وبعضه أجاز لي  الكتب من شعيب ؟ قلت :

 ( 1134مناولة ، فقال: قل في كله أخبرنا شعيب )

: وهذا يدل على أن اإلمام أحملد يرضلى فلي التعبيلر علن اإلجلازة والمناوللة بقلول قلت 

، واللبعض اللذي أجلازه (1135)ا نقل ابلن رجلب علن ماللك واألوزاعلي، وكذ أخبرنا  دث المح

شعيب ألبي اليمان هو أن طلبة الحديث ومنهم شعيب سألوا أبلا اليملان أن يلأذن لهلم بروايلة 

عللد يقللول: أخبرنللا ، فكللان أبللو اليمللان بلهللم: "ارووا تلللك األحاديللث عنللي"  أحاديثلله فقللال

 شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين  ، وحديث أبي اليمان عن(1136)شعيب 

: قد رأيت ألبلي نعليم أشلياء يتسلاهل فيهلا ، منهلا أنله وكذلك ما ذكره الخطيب البغدادي  -2

 ( 1137يقول في اإلجازة أخبرنا من غير أن يبين )

 
 2/633ابن حجر ، النكت على ابن الصالح  ، ج- 1133
   132، ص:  1الدار السلفية ، الهند ، طرواية المروذي ، الهامش ، تحقيق د. وصي هللا  ،  - 1134

 1/265ابن رجب ، شرح العلل،         
 1/265ابن رجب ، شرح العلل ، ج - 1135
 264/ 1المرجع السابق ، ج - 1136
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وعلى تقدير أن يطلق في اإلجازة أخبرنا من غير أن ي على ذلك بقوله: "وقد عل ق المنذر

، ومذهب اإلملام ماللك وأهلل المدينلة اعة من العلماء كابن ُجريج وغيرهيبين فهو مذهب جم

 (1138)، ومثل هذا ال يقدح في األئمةازه، فال يبعد أن يكون مذهبا لهأيضا جو

م فيله بلال وأيضا فإن الذهبي عندما ترجم ألبي نعليم قلال : أحلد األ  علالم ، صلدوق تُكلل ِّ

يم وغيره ، وهو ضرب من هب رآه أبو نعهذا مذ حجة، ثم حكى كالم الخطيب وقال: قلت: "

 ( 1139)التدليس."

، فإني رأيته كثيرا ما يقول: كتب إلي  موضع آخر: فهذا ربما فعله نادرا قلت: لكنه قال في    

، لكنلي وي، وكتب إلي  أبو العباس األصم، وأنلا الميملون بلن راشلد فلي كتابلهأبو حعفر البل

 (1140)عبد هللا بن جعفر فيما قرىء عليه. فالظاهر أن هذا إجازة رأيته يقول: أنا

: إذا قللت ح ألبي نعيم ، قد صرح به، فقلالونقل السخاوي عن ابن حجر أن هذا اصطال    

فهلو  من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إللي أو أذن للي  –على اإلطالق–أخبرنا  

 ( 1141)إجازة ، أو حدثنا فهو سماع

أو  ما ثبت أنه يرويه عن كتاب المجيزقلت: فإذا ُعرف اصطالحه فال حرج ، لكن هذا في    

رف أنله غيلر  ُعرفت الواسطة وكان ثقة، أما إذا كتب عن المجيز بواسطة ولم يعلرف،أو علُ

ثقة فهذا مما يضر وال يعتد به ،  وقد وقع أبو نعيم في مثل هذا حيث كتب عن أبلي الحسلن 

البلوي ، ثم روى عن جعفر البلوي مباشرة إجازة ، وكان ابن مقسم غير   بن مقسم عن جعفر

 ( 1142ثقة )

ح فيه بالسماع الواضح  وهذا يعني أن ال يُعتد بشيء من روايات أبي نعيم إال ما صر 

ما يُذكر عن ابن جريج : حيث روى ابن سعد عن الواقلدي علن عبلد اللرحمن بلن أبلي   -3

اء إلى هشام بن عروة ، فقال : يا أبا المنذر الصحيفة التي الزناد ، قال : شهدت ابن جريج ج

 

 77حاشية الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ، نقله المحقق عبد هللا القاضي ، ص:- 1138

 1092/ 3، تذكرة الحفاظ ، ج454/   12، سير أعالم النبال ء، 111/  1الذهبي، الميزان، ج -1139

 1093/  3الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج- 1140
 1/222السخاوي ، فتح المغيث ، دار الكتب العلمية ، ط أولى ،ج - 1141
 345/ 8الخطيب ، تاريخ بغداد ، ج- 1142
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أعطيتها فالنا هي من حديثك ؟ قال نعم . قال الواقدي : فسمعت ابن جريج بعد ذللك يقلول : 

 (  1143ثنا هشام ما ال أحصي . )

: سألت يحيى بن سعيد علن حلديث ابلن جلريج وأسند الخطيب عن علي بن المديني، قال

ت ليحيى: من يقول أخبرني ، فقال: ال شليء، كلله . قلفقال: ضعيف  ؟عن عطاء الخرساني  

 ( 1144، إنما هو كتاب دفعه إليه )ضعيف

قال ابن رجب : هذا يدل على أنه كان ال يرى الرواية بالمناولة إال أن يحمل على أنله 

 ( 1145لم يأذن له في روايته عنه )

، وهلذا كان ينكر اإلجازة وال يعلدها شليئالكن الخطيب ذكر هذه الرواية تحت باب من  

ن عللى تسلويغ ، ألن جملاهير المحلدثيملن التشلدد يُعلرف بله يحيلى القطلان  في نظري نوع

 –، واحلتج للذلك بلأن النبلي  قال الخطيب: والذين قبلوهلا أكثلر، ولهذا  اإلجازة رواية وعمال

طائفة من  لعبد هللا بن جحش كتابا وختمه ودفعه إليه ووجهه في كتب  –صلى هللا عليه وسلم 

  ال تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه" ، وقال له :"أصحابه إلى ناحية نخلة

: واحتج بعض أهل العلم ممن كان يرى وجوب العمل بحديث اإلجازة بملا اشلتهر قال

براءة في صحيفة ودفعهلا إللى أبلي بكلر  كتب سورة –صلى هللا عليه وسلم   –نقله أن النبي  

فأخذها منه ولم  –رضي هللا عنه   –ثم بعث علي بن أبي طالب   –رضي هللا عنه    –الصديق  

يقرأها عليه وال هو أيضا قرأها حتى وصل مكة ففتحهلا وقرأهلا عللى النلاس ، فصلار ذللك  

 كالسماع في ثبوت الحكم ووجوب العمل به . 

: سألت أبا نعيم أحمد بن عبد هللا الحافظ ، قلت له : ما ترى في اإلجلازة ؟ قال الخطيب 

فقال : اإلجازة صحيحة يحتج بها واستشهد بحديث عبد هللا بن عكيم ، قال : كتب إلينا رسول 

، قال أبو نعيم : ما أدركت أحلدا ملن شليوخنا إال يلرى اإلجلازة   -صلى هللا عليه وسلم  –هللا  

 (  1146الشيخ فكان ال يعدها شيئا.) ويستعملها سوى أبي

: وقد كان ابن جريج مثل كثير من العلماء يرى الرواية باإلجازة ، فقد أسند الخطيب قلت 

عنه عدة روايات تفيد ذلك ، منها : ما أسنده علن سلفيان بلن عيينلة ، قلال : كنلت عنلد ابلن 
 

   6/405، ابن حجر، التهذيب، ج115، ص: 2القاضي عياض، اإللماع، تحقيق سيد صقر ،ط - 1143
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شهاب ، فجاء ابن جريج ومعه ثلث قرطاس فيه حديث ظهلرا وبطنلا ، فقلال : يلا أبلا بكلر : 

 (1147نعم .) أروي هذا عنك ؟ قال :

قلت: يستفاد مما تقدم أن بعض المتقدمين قد استعمل أخبرنا ونبأنا في اإلجازة أو رخص 

، وقد ُوجلد ملن حدثنا وأخبرنا تؤديان معنى سمعت  في ذلك ، لكن جمهور المتقدمين على أن

بعض الرواة من يستعمل حدثنا وأخبرنا فيما لم يسمع ، ولهذا احتاط بعض النقاد بالنسبة إلى 

، وهذا عبد الحق اإلشبيلي يقول في حتى التصريح بالتحديث أو اإلخبارالمدلس فلم يقبلوا منه  

كتابه "األحكام الوسطى" عن حديث رواه الحجاج بن أرطاة: الحجاج ابن أرطلاة كلان كثيلر 

 (1148، ولو قال لم يكن حجة )ليس ولم يقل في هذا الحديث حدثناالتد 

" يحتمل أن ذلك الستخدامه حلدثنا فيملا تحملله إجلازة   : قوله " ولو قال لم يكن حجةقلت 

 ونحو ذلك مما لم يسمعه ، أو بسبب ضعفه عنده ، وهللا أعلم . 

وهذا الذي نب ه إليه النقاد من أن حلدثنا وأخبرنلا فلي سلند الملدلس قلد ال تلؤدي معنلى 

ليقا على السماع لسبب من األسباب ، صرح به أبو الحسن بن القطان واستشهد له ، وذلك تع

 -الحديثين الذين أخرجهما مسلم:

ا حبان بن هالل ،قلال أخبرنلا : أخبرنا اسحق بن منصور، قال أخبرنما أخرجه مسلم  األول:

، قال أخبرنا يحيى ، أن زيدا حدثه، أن أبا سالم حدثه عن أبي مالك األشعري ، قال قال أبان

 (1149) ..( الط هـور شطر اإليمان ): - –رسول هللا 

: ما أخرجه مسلم باإلسناد السابق من حديث أبي مالك األشعري: " أربع في أمتي من الثاني

 ( 1150أمر الجاهلية .." )

د بن سالم، فأنكره يحيى بن : واختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيقال ابن رجب     

 ( 1151)ي هذه الروية التصريح بسماعه منه، وفد ، وأثبته اإلمام أحممعين

 
   457المرجع السابق ، / - 1147
بيان    - 1148 الحديث من خالل كتاب  علل  علم   : نقال عن كتاب   ، الوسطى  األحكام   ، اإلشبيلي  الحق  عبد 

 69-2/68الوهم واإليهام البن القطان مخطوط على اآللة الكاتبة ، ج

 1/203صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، ج - 1149
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: يعني ابن رجب أنه ما دام قد صرح بالتحديث وهلو ثقلة فالسلند متصلل بنلاء عللى ت قل    

القاعدة المعروفة : أن المدلس الثقة إذا قلال حلدثنا فلإن ذللك يحملل عللى االتصلال كملا هلو 

، ولكن أبا الحسن القطان له رأي آخر حيث كان لله ب  الجمهور في قبول رواية المدلسمذه

ِّ اإلشبيلي بسبب نظرة عميقة في نقد هذين  الحديثين من الطريق المذكورة ، فقد الم عبَد الحق 

 :مع أن الطريق فيها انقطاع، قال سكوته عليهما مصححا لهما

واعلم أن في هذين الحديثين موضعا آخر للنظر وهو ما بين يحيى بن أبلي كثيلر وزيلد "    

: "للم يسلمع قلال، ذكر ابن أبي خيثمة علن ابلن معلين ناس إنه منقطع بن سالم ، فإنه قد قال

، وإنملا قلدم أخلوه زاد عنه عباس الدوري: "ولم يلقه، يى بن أبي كثير من زيد بن سالم "يح

، وعنلدي زيد،  فدل سه عنه ولم يسمع منله"  معاوية على يحيى فأعطاه كتابا فيه أحاديث أخيه

سلناد أن زيلدا حدثله فلي الحلديثين جميعلا، أنه مما يجب التثبت فيه فإنه قد ذكر في نفلس اإل

ديثله وبلَّغله ، والغالب على الظن أن زيدا أجازه أحال أحد الثقات أهل الصدق واألمانةوالرج

، دث يحيى بها عنه قلائال: "حلدثنا"، وكلان األكملل أن يقلول إجلازة، فحإجازته أخوه معاوية

روايته عنه مظنونا بها السماع والرجل من مذهبه جواز التدليس بل كان عامال به ، فجاءت  

 وليست بمسموعة 

: ملا رأيلت مثلل : قلال بعلض المحلدثينقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول

ك أنله كلان يلدلس، وقلال يعنلي بلذل  –، كنا نحدثه بالغداة ويحدثنا بالعشي  يحيى بن أبي كثير

، فينبغي على هذا أن يكون في معنعن يحيى بن أبي كثير الدارقطني: "إنه كان يدلس كثيرا"  

، مثلل ملا فلي   -تصلالبالقبول حتى يتبين االنقطلاع ، أو اللرد حتلى يتبلين اال   -من الخالف

 . معنعن كل مدلس

، فينبغلي حلدثنا وأخبرنلا أنه أيضا ولو قال  ويزاد إلى ذلك في حديث يحيى بن أبي كثير 

ح بالسلماع ال أن يكون مما هو عنده باإلجازةأن ال يجزم بأنه مسموع له الحتم ، أما إذا صر 

    ( 1152)افظ صدوق فيقبل منه ذلك بال خالف اهلفال كالم فيه فإنه ثقة ح

فقلد أسلند : وكون يحيى بن أبلي كثيلر كلان يلروى الروايلة باإلجلازة  ثابلت عنله ،  قلت 

، ودفلع أبي كثير صحيفة فقال: اروها عني: " دفع إلي  يحيى بن  ن األوزاعي قالالخطيب ع

 ( 1153)يفة فقال: اروها عني"إلى الزهري صح
 

،  1أبو الحسن بن القطان، بيان الوهم واإليهام، تحقيق د. الحسين آيت سعيد ، دار طيبة، الرياض، ط-1152
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، قال: قد أسند القاضي عياض إلى ابن وهب ، وهو اإلمام مالك ، فكما أن له سلفا في ذلك

بلا عبلد هللا هلذا كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسلائه ، فقلال لله يلا أ

، أو حلدثنا ماللكقلال : فكيلف أقلول :    موطئك قد كتبته وقابلته فأجزه للي، قلال: قلد فعللت.  

 ( 1154)خبرنا مالك، قال: قل أيهما شئت.أ

قاضي أيضا عن زياد بن يونس ، قال: قال عيسى بن مسكين : "اإلجازة رأس وأسند ال

 ، وجائز أن يقول حدثني فالن وأخبرني فالن " مال كبير

، قال :" إنما تصح اإلجازة عندي إذا عي ن المجيلز للمجلاز وأسند عن أبي مروان الُطب ني    

 (1155ما أجاز له ، فله أن يقول فيه حدثني .")

وأسند الخطيب عن الثوري أنله اختصلم إليله المكيلون والعراقيلون فلي اإلجلازة فقضلى     

 ( 1156)قالوا يا أبا عبد هللا  كيف نقول؟ قال:قولوا حدثنالى العراقيين باإلجازة، فللمكيين ع

: سلمعت ابلن شلعيب يقلول : لقيلت ليلد بلن مزيلد، قلالوأسند أيضا علن العبلاس بلن الو

هذا كتاب كتبته من أحاديثك األوزاعي ومعي كتاب كنت كتبته من أحاديثه فقلت يا أبا عمرو 

أنا فلملا كلان بعلد أيلام لقينلي بله،  ، وانصرفت وانصرف إلى منزله، قال: هاته، قال: وأخذه  

 ، فقللت:ا أبا عملرو فلأروي عنلك؟ قلال: نعلم: يفقال: هذا كتابك قد عرضته وصححته، قلت 

 : نعم .هب فأقول أخبرني األوزاعي؟  قالأَذ 

 (1157قال أبو الفضل العباس بن الوليد : وأنا أقول كما قال . )     

حدثنا  وأخبرنا" في اإلجلازة ، وُحكلي ضي عياض: وذهب جماعة إلى إطالق "قال القا     

، .. وحكى أبو العباس ابن بكر المالكي فلي كتلاب دمينذلك عن ابن جريج وجماعة من المتق

ويز ذللك ملن أربلاب األصلول .. وقلد ذهلب إللى تجل الوجازة أنه مذهب مالك وأهل المدينلة

 (1158)جازة غيره من األصوليين في جملة، ومنع إطالق حدثنا في اإلالجويني
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والكتابة ونحلو ذللك وبعد أن نقل القاضي عياض ألفاظ المحدثين في التعبير عن اإلجازة 

: ر ذللك،  قلالخبرنا فالن إذنلا ، وفيملا أجلاز للي، أو فيملا كتلب بله إللي، وغيل: أمثل قولهم

التحري في الرواية ممن أخلذنا والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث وهو الذي شاهدته من أهل  

للنقلل ، وأما ملن جهلة التحقيلق فلال فلرق إذا صلحت األصلول المتقدملة ، وأنهلا طلرق  عنه

ذا سلمعه منله فلال شلك فلي ، ألنله إيها بحدثنا وأخبرنلا وأنبأنلا سلواء، وأن العبارة فصحيحة

زه له أو أقره عليله، وكذلك إذا قه بهإخبار وإن للم   ، فهلو إخبلار لله بله حقيقلة،رأه عليه فجو 

،  كله إخبلار حقيقلة وإعلالم بصلحة فكذلك إذا كتبه له أو أذن له فيه،  يسمع من فيهِّ كلمة منه

، وهلذا وروايته لله بسلنده اللذي يلذكره لله، فكأنله سلمع منله جميعله  ذلك الحديث أو الكتاب 

 ( 1159)وال فرق فيها بين هذه العبارات ، ى اللغة وعرف أهلها حقيقة ومجازامقتض

 المطلب الخامس : تدليس التصريح بالسماع باستعمال ضمير الجماعة 

سلوب ذكر العلملاء ، وهذا األأو أخبرنا مستعمال ضمير الجماعة  : حدثناوهو قول الراوي   

أنه يستعمل فيما لم يسمع الراوي ، ألنه يقصد به: حد ث قومنا والراوي منهم ، فقومه سمعوا 

منه لكن هو لم يسمع ، وعب ر بهذه الصيغة موهما أنله سلمع معهلم ، ولهلذا علد  الخطيلب أن 

ان العللم كل، واستدل للذلك بلأن بعلض أهلل  سمعت"خفض في الرتبة من قول: "كلمة حدثنا أ

حلدثنا أبلو هريلرة " ه روي عن الحسن أنله كلان يقلول: "حدثنا " ، وأنيقول فيما أجيز له: "

ك بالمدينلة ، فللم يسلمع منله ، وكان الحسن إذ ذاأنه حدث أهل البصرة والحسن منهم  ويُتأول

 (1160)شيئا 

 الت وبعد التأمل في إطالق هذه العبارة بهذه الصيغة وجدت أن الراوي الذي يقولها له حا   

، ففي هذه الحالة يقلول  أن يكون الراوي مدركا لمن روى عنه وثبت لقاؤه له  الحالة األولى:

ه مجلاز ، : إن المدلس إذا قال أخبرنا فهذه اللفظة ظاهرها السماع والحمل عللى غيلرالبلقيني

 . والحمل على الظاهر أولى

مذهبله جلواز إطلالق حلدثنا ، ويسلتثنى ملن ذللك ملا إذا كلان اللراوي  وهو كما قال  :قلت   

، فهؤالء يقولون حلدثنا ريج ويحيى بن أبي كثير وأبي نعيم، مثل ابن جنا فيما أجيز لهوأخبر

 حملوه بطريق الكتابة أو اإلجازة وأخبرنا فيما لم يسمعوا ، لكن ت
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أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه، لكن ثبت أنه للم يلقله، وملن أمثللة   الحالة الثانية:

قال علي بن المديني:الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة   ذلك :

للى صلفين، وقلال فلي حلديث أيام كان ابن عباس بالبصرة ، واستعمله عليها عللي وخلرج إ

خطبنا ابن عباس بالبصرة .." :  أما هو كقول ثابت " قدم علينا عمران بن حصين الحسن  "

 (1161غزا بنا مجاشع بن مسعود " )له  "" ، وكقوقدم علينا علي ومثل قول مجاهد  ""  ، 

الحسن لم يسمع ملن ابلن عبلاس ، وقولله : خطبنلا ابلن عبلاس ، يعنلي   وقال أبو حاتم :    

 (1162خطب أهل البصرة .)

وأيضا فقد يستعمل حدثنا في اإلرسلال ، كملا كلان   وقد أكد ذلك الحافظ ابن رجب فقال :    

، البصرة ، ولكن هذا اسلتعمال نلادر  ابن عباس ، ويُتأول أنه حد ث أهل  الحسن يقول : حدثنا

 (1163والحكم للغالب .)

وإن كان االستعمال نادرا إال أنه ينبغي الحذر ممن ثبت أنه يسلتخدم هلذه الصليغة   قلت :

 وال يقصد ظاهرها ، فيوهم من ال يدري أنه سمع ممن حدث عنه 

ل الحسن: إن أن يكون الراوي لم يُدرك من َروى عنه لعدم المعاصرة مثل قو:  الحالة الثالثـة

المديني: وهو إسناد ينبو عنله القللب أن يكلون الحسلن ، قال علي بن سراقة بن مالك حدثهم..

 (1164، فهذا أشبه )أن يكون معنى حدثهم حد ث الناسَ  سمع من سراقة ، إال

وذكر اسحق بن منصور علن يحيلى بلن معلين أن خليلدا العصلري للم يسلمع ملن سللمان    

 (1165)البصرة سلمان؟ قال يحيى: يعني الفارسي ، فقال له اسحق : إنه يقول : لما ورد علينا

ينا" ونحلو ذللك يقصلد ورد علت السابقة ُعرف أن قول الراوي "حدثنا" ": في الحاالقلت 

، بقرينة عدم المعاصلرة ، وألن اللراوي أضلاف التحلديث إللى الجماعلة ولليس به أهل البلد 

لنفسه خاصة ، وقد استدل ابن القطان أن حدثنا ليست نصا في أن قائلها قد سمع بما جاء فلي 

 سلم في حديث الرجل الذي يقتله الدجال : صحيح م

 

   163،  العالئي ، جامع التحصيل ، ص:   37ابن أبي حاتم ، المراسيل ، ص :  - 1161

 163، العالئي ، المرجع السابق :   41ابن أبي حاتم ، المرجع السابق:  - 1162

 1/356ابن رجب ، شرح العلل ، مرجع سابق ، ج- 1163
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ومعللوم أن ذللك " ،  ..  -صلى هللا عليه وسـلم  –أنت الدجال  الذي حدثنا  به رسول  هللا  "  

أي حلد ث   –صللى هللا عليله وسللم    –رسلول هللا    وقوله حدثنا،  (1166الرجل متأخر الميقات)

 .المسلمين وهو منهم

مالم يكن : لكن ما استدل به ابن القطان ال ينفي أن األصل في هذه اللفظة هو السماع قلت 

، والحديث الذي استدل به ابن القطان ال يدل على ما اد عاه ، ألن قرينة تدل على خالف ذلك

از ، وأما إذا كان غير ممكن فيتعين الحمل عللى المجلم إنما هو حيث كان السماع ممكناالكال

نلالوا البلر حتلى تنفقلوا مملا للن تة : "إني سمعُت هللاَ تعالى يقلول: )كقول أبي طلح،  بالقرينة

 تحبون..(

 (1167 ) –على لسان نبيه-عز وجل-مراده سمعُت كالَم هللاقال البُلقيني: فإن    

: ومن أمثلة ما أطلق فيه الراوي كلمة حدثنا ونحوها مما هو مسند لضمير الجماعة ، قلت    

 عدم المعاصرة أن الراوي استخدمها مجازا : وُعلم من قرينة

: حدثنا هشيم، عن منصلور، عن الحسن، قال: لما احتضلر سللمان بكلى ما أخرجه أحمد

،  فتركنا ما عهد إلينا أن يكون عهد إلينا عهدا  –صلى هللا عليه وسلم  –: إن رسلول هللا  وقال

يملة ملا تلرك بضلعة فيملا تلرك فلإذا ق: ثلم نظرنلا  لغة أحدنا من الدنيا كلزاد الراكلب،  قلالبُ 

 (1168")وعشرون درهما ..

، وقد عنعن إال أنه قال في سياق كالمله : " ثلم نظرنلا " فظلاهر ذللك يلدل الحسن مدلس    

على حضوره وقت وفاة سلمان وسماعه كالمه ، لكن يحتمل أن يكلون الملراد : نظلر قومنلا 

ا يدل على ذللك ويؤكلده ملا أخرجله ، ومم، على نحو قوله: خطبنا ابن عباسالذين حضروه  

أبو نعيم من طريق حماد بن سلمة عن حبيب عن الحسن ،.. وفيه : " فلما ملات نظلروا فلي 

 

   380-2/379ع سابق : ابن القطان ، بيان الوهم واإليهام ، مرج  - 1166

 4/2256والحديث المذكور أخرجه مسلم في كتاب الفتن ج       

   170البلقيني، محاسن االصطالح، تحقيق عائشة بنت الشاطىء، ط دار الكتب المصرية، ص: -1167
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، " من الحسن بالمعنى المتقدم بيته .."  فذكر مثله ، ولهذا فإنه يحتمل أن تكون كلمة " نظرنا

 .لم(  وهللا أع1169)و أنها محرفة من الرواة ، واألصل: " ثم نظروا "أ

 

 المطلب السـادس : وسائل النقاد في كشف علل تصريح المدلس بالسماع :

ك عموملا عللى ملنهجهم فلي كشلف العللل، ملن ذللك معرفلة التفلرد يعتمد النقلاد فلي ذلل

، أو تلرجيح اية األحفظ أو األكثر أو الملالزم، مثل ترجيح روبالقرائن، واالستعانة  والمخالفة

م ، وكذا من حدث من كتابه على ملن حلدث ملن حفظله ، رواية أهل البلد على رواية غيره

إلى غير ذلك من القرائن المرجحة التي تعرف بالخبرة والممارسلة والدراسلة الخاصلة لكلل 

 حديث مع معرفة مراتب الرواة ومنزلتهم من شيوخهم  

 ومن طرقهم  في كشف علل تصريح المدلس بالسماع :

، وهو خبرة الناقد بشيوخ المدلس ، فإذا جاءت رواية المدلس عن  معرفة نسق الرواة-1

شيخ لم يرو عنه في غير هذا السلند اسلتدل بلذلك أن أصلل الروايلة بالعنعنلة وملا كلان ملن 

 تصريح بالسماع إنما هو خطأ .

ن حديث رواه يحيى بن سعيد : سأل الترمذُي شيَخه البخاري عل الذي تقدمفمن ذلك المثا

 –: قال رسول هللا اق بن عبد هللا، عن أنس بن مالك، قال، عن إسحا ابن جريجالقطان: حدثن

، وال حـول وال من قال إذا خرج من بيته بسـم هللا، توكلـت علـى هللا" –صلى هللا عليه وسلم

قيت وتنّحى عنه الشيطان .."   (1170)قوة إال باهلل يقال له ك فيت وو 

، وال أعرف البن جريج ج بهذا الحديث سعيد ، عن ابن جري  : حدثوني عن يحيى بنفقال

 (1171)سحاق بن عبد هللا غير هذا الحديث، وال أعرف له سماعا منهعن إ

: لكن أخرجه ابن حبان من طريق حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج ، حلدثنا اسلحق قلت 

 (  فصرح بالسماع في هذه الرواية 1172)بن عبد هللا عن أنس بن مالك بله

 

 293/ 4، ج 1لباني ، سلسلة األحاديث الصحيحة ، المكتب اإلسالمي ، طناصر الدين األ - 1169
      5/328، أبو داود، كتاب األدب،456/ 5الترمذي،كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته،-1170

 910/ 2، ج1ديب ، مكتبة األقصى، عمان، ط  ، العلل الكبير، تحقيق د.حمزة5095رقم :   
 2/910الترمذي ، العلل الكبير ،مرجع سابق ،  ج - 1171
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وقد استدل بها محقق كتاب العلل الكبير على صحة الحديث لوجود التصريح بالسماع في 

داود من وجه آخر عن حجاج بن محمد، علن ابلن جلريج ، رواية ابن حبان ، لكن رواه أبو  

صلريح ، ويقلوي ذللك تيث ، فدل أن رواية ابلن حبلان شلاذة.. ولم يصرح بالتحد عن إسحاق

 . وهللا أعلم ن عبد هللاالبخاري أنه ال يعرف البن جريج سماعا من اسحق ب

عملش علن أبلي صلالح علن أبلي : ومثاله ما أخرجه  البزار ملن طريلق األنكارة المتن  -2

فقاللت : –صلى هللا عليه وسللم –أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول هللا سعيد: "

يصلي صلالة الفجلر   ، واليضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ، إن زوجي  يا رسول هللا

 ، فسأله .-وصفوان عنده -: . قالحتى تطلع الشمس

: أما قولها يضربني إذا صليت فإنهلا تقلرأ سلورتي وقلد نهيتهلا عنهلا ، وأملا قولهلا فقال

 يفطرني  إذا صمت ، فأنا رجل شاب ال أصبر .. الحديث " 

حديث كالمه منكر ، ولعل األعمش أخلذه ملن غيلر ثقلة فدلسله فصلار : هذا القال البزار

 (1173ظاهر سنده الصحة وليس للحديث عندي  أصل .)

وقد ورد تصريح األعمش بالتحديث في رواية ابن سعد ، ومع ذلك فإن البزار وغيره لم 

 يلتفتوا إلى ذلك وحكموا على حديث األعمش بالنكارة

بب استنكار البزار وغيره للحديث السلابق هلو أنله ورد : بين الحافظ ابن حجر أن سقلت   

في حديث اإلفك الذي أخرجه الشيخان: أن عائشة قاللت : ) فبللغ األملر ذللك الرجلل فقلال : 

 سبحان هللا ل وهللا ما كشفت كنف أنثى قط "

 وفي رواية في الصحيح: " وهللا ما أصبت امرأة قط ، ال حالال وال حراما ." 

 باس عند الطبراني : " وكان ال يقرب النساء "  وفي حديث ابن ع 

وقد مال الحافظ إلى ترجيح أن قول صفوان :) وهللا ما كشفت كنف أنثى قط ..(  كان قبل   

ن صفوان قد تزوج بعلد حادثلة القصة المذكورة التي استنكرها البزار ، وأنه ال مانع أن يكو

ا نقلله : ) وكان ال يقلرب النسلاء ( وملالطبرانييضعف هذا التوجيه رواية  ( لكن  1174)اإلفك

 . ابن حجر نفسه عن ابن اسحق: ) إنه كان حصورا ( وهللا أعلم

 

، سورة 8/372،ج  2ابن حجر، فتح الباري،  المطبعة البهية المصرية ، تصوير دار إحياء التراث ط  - 1173

 …ن المؤمنون النور ، باب لوال إذ سمعتموه ظ 
     372/ 8انظر :فتح الباري: - 1174

 238وناصر الفهد، منهج المتقدمين في التدليس ، ط أضواء السلف ، الرياض ،ص:      



400 

 

محملد بلن بكلر ، ثنلا ابلن   : ومثاله ما أخرجه أبو داود فلي سلننه علنمخالفة الجماعة    -3

على المنتهب : " ليس   –و الزبير: قال جابر بن عبد هللا: قال رسول هللا: قال أبجريج قال

 " ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا قطع

 :" ليس على الخائن قطع" - –وبهذا اإلسناد قال: قال رسول هللا     

، وبلغني عن أحمد بلن يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير  قال أبو داود هذان الحديثان لم    

و داود: وقد رواهما المغيلرة حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات، قال أب

 (1175)صلى هللا عليه وسلم –ن أبي الزبير، عن جابر عن النبيبن مسلم ع

ابلن جلريج قلال   ، علنسائي الحديث السابق من طريلق سلويد، أنلا عبلد هللاوقد أخرج الن   

ن أبي الزبير : ما عمل شيئا ابن جريج لم يسمعه مأخبرني أبو الزبير، عن جابر به،  ثم قال

: عيسلى بلن يلونس والفضلل بلن وقد روى هذا الحلديث علن ابلن جلريج  ،نا، وهللا أعلمعند 

، قلال –بصري ثقلة  –موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد 

فلم يقل أحد منهم فيله : حلدثني أبلو الزبيلر : وال  –وكان خير أهل زمانه -ابن أبي صفوان  

 أحسبه سمعه من أبي الزبير ..

وقد ذكر النسائي طريقا فيها تصريح أبي الزبير باإلخبار بين ابن جريج وأبي الزبير ثلم     

 (1176)لعنعنة بين ابن جريج وأبي الزبيرأعل ه معتمدا على رواية الجماعة التي أثبتوا فيها ا

، وقلد (1177)بن جلريج أخبرنلا أبلو  الزبيلر بللهاه الدارمي عن أبي عاصم عن اوكذا رو    

صللم المللذكور عللن ابللن جللريج أخرجلله ابللن ماجلله وابللن أبللي شلليبة مللن طريللق أبللي عا

 (1178)بالعنعنة

وكل ذلك مخالف لرواية الجماعة ، لذلك اتفقت كلمة النقاد على تضعيف الحلديث وبينلوا     

 ( 1179)زبير ، وهو ياسين الزيات وأبي ال الواسطة بين ابن جريج
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حديثا رواه المؤمل عن سفيان قال:  : سمعت أبي وذكر: قال ابن أبي حاتممعرفة الواسطة  -3

: بلغني أن رجال ملر  بنبلي هللا يعقلوب عليله السلالم قلد سلقط حدثنا حبيب بن  أبي ثابت قال

: طلول الزملان وكثلرة بخرقة ، فقال: ما بلغ بك ما أرى؟ قالحاجباه على عينيه وقد رفعهما  

 اإلخوان ..

ملا سلمعه ملن أسللم ، إنثوري للم يسلمع هلذا الحلديث ملن حبيلب : يقال إن القال أبو حاتم    

 (1180)المنقري عن حبيب.

: اعتمد أبو حاتم هنا على ورود ما يلدل عللى وجلود واسلطة وللم يلتفلت إللى التصلريح قلت 

: حدثنا معاوية بلن هشلام قلال حلدثنا وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  بالسماع من سفيان ،

 (1181سفيان عن أسلم المنقري عن حبيب بن أبي ثابت قال ..)

 نتائج البحث  

اهتم علماء الحديث بتصريح المدلس بالسماع من شيخه الذي ثبت لقلاؤه لله وذللك للتأكلد   -1

صريح بالسماع على وجه الخطأ ، وهذا من اتصال السند، لكنهم كانوا حذرين من حصول الت

 يؤكد عدم اغترار المحدثين بظاهر السند . 

، لم ينتبهوا إلى طروء العلة على التصريح بالسماع ، هناك بعض المشتغلين بعلم الحديث    -2

فحكموا بصحة بعض األحاديث نظرا لظاهر األمر ، مما يؤكلد سلالمة ملنهج المتقلدمين ملن 

 إلى أحكامهم في الجملة النقاد وأهمية الرجوع 

 أهمية جمع طرق الحديث لمعرفة ما إذا كان التصريح بالسماع محفوظا أم أنه شاذ  -3

ما كان من أحاديث الصحيحين فيه مدلس لم يصرح بالسلماع،فهذا يكلون التصلريح فيله    -4

بالسماع جاء من طريق أخرى أخرجها صاحب الصحيح في موضع آخر، أو جلاءت خلارج 

أن اللراوي علن الملدلس معلروف بعلدم الروايلة علن المدلسلين إال إذا صلرحوا   الصحيح،أو

بالسماع ، أو كان الراوي عنه معروفا عنه مالزمة شيخه واإلكثار عنه والتثبت فقي روايته ، 

وبخالف ذلك تكون رواية المدلس جاءت متابعة أو شاهدا لروايلة أخلرى ثابتلة اعتملد عليهلا 

 صحيح أخرجها لبيان علتها والتنبيه عليها صاحب الصحيح،أو أن صاحب ال

 

   2/104ابن أبي حاتم ، علل الحديث ، ج- 1180
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استخدم بعض المحدثين صيغة " حدثني " أو "حدثنا " عند أداء الحديث الذي تلقاه بطريقة    -5

اإلجازة أو المناولة أو الوجادة ، فنب ه العلماء على من كان يستخدم هذا األسلوب ، خاصة من 

 كان من المدلسين 

: ل قوللهدام ضمير الجماعة مع كلملة التحلديث ملن خلالمن طرق بعض المدلسين استخ   -6

ق العلماء بين الحاالت التلي  حدثنا أو أخبرنا ويقصد بذلك أن الراوي حدث أهل بلده ، وقد فر 

، أم كان معاصرا من غير ثبوت لقاء يقول فيها الراوي مثل هذه الكلمة هل ثبت لقاؤه للراوي

 أم كان غير مدرك لمن روى عنه ؟ 

 .  ي التوفيــق ، والحمد هلل رب العالميــنوهللا ول
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 الحـــديــث الشـــاذ

 وصوره، وعالقته بعلل الحديث  مفهومه،

 الحمد هلل رب العالمين، وبعد

 فهذه دراسة في مفهوم الحديث الشاذ، وصوره،  عند نقاد الحديث    

الشاذ      الحديث  بين  الفرق  وبيان  العبارة،  لهذه  النقاد  استعمال  تتبع  إلى  الدراسة  وتهدف 

والحديث المعلول وذكر صور الحديث الشاذ مع نماذج من عمل النقاد، وبالتالي تجلية جهود  

المحدثين في نقد المرويات وتنقية السنة النبوية من الدخيل، وبيان أن نقد مرويات الثقات من  

 هد الذي برز فيه كبار النقاد الج

 التحذير من الشاذ:

أطلق بعض النقاد كلمة الشاذ على الحديث الغريب، وهو الحديث الذي ينفرد به راو واحد،     

العلم   أهل  كان  حقُ وقد  العلَم  أن  انفرد  يرون  فإذا  والشهرة،  االنتشار  فيه حكم  ه  بحديث  راٍو 

 ا لم يكن حافظا  خافوا أن يكون هذا الراوي قد أخطأ، م شرعي 

أسند البيهقي: عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "كان الرجل إذا لقي من هو فوقه في العلم      

من هو  تواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم فهو يوم غنيمة دارسه وذاكره، وإذا لقي  

مه، وال يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع، وال يكون  دونه في العلم تواضع له وعل  

العلم من   العلم،إماما في  الشاذ من  أحد،   روى  العلم من روى عن كل  إماما في  وال يكون 

 (  1182والحفظ اإلتقان) 

وأسند الخطيب جملة من النصوص في التحذير من الغريب والشاذ عن بعض النقاد، فمن     

 ذلك:

 :كانوا يكرهون غريب الكالم وغريب الحديث راهيم قالعن إبعن األعمش: -  

 شر الحديث الغرائب التي ال يعمل بها وال يعتمد عليها  وعن أحمد بن حنبل: -  

وعن أحمد بن حنبل: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم  -  

يس له إسناد، وإن كان  أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ل

 قد روى شعبة وسفيان 
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مهد   -   ابن  شعبة  يوعن  عن    : عن  روى  إذا  الذي  قال  حديثه؟  يُترك  الذي  من  له  قيل 

 ( 1183) المعروفين ما ال يعرفه المعروفون فأكثر ُطرح حديثه

 تعريف الحديث الشاذ: 

 الشاذ لغة:

ذُّ      في معجم مقاييس اللغة: )شذ( الشين والذال يدلُّ على االنفراد والمفاَرقة. َشذ  الشيء يَشِّ

لهم   شذوذا . وُشذَّاُذ الناس: الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم وال َمنَازِّ

هورِّ     ذُّ َشذًّا وُشذوذا  : نََدَر عن الُجمي  وفي القاموس: َشذَّ يَُشذُّ ويَشِّ

ي لسان العرب: وسمى أَهُل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إِّلى غيره  وف   

شاذ ا ... وُشذَّاُذ الناس الذين يكونون في القوم ليسوا في قبائلهم وال منازلهم... شذ الرجل إِّذا 

  ٍ  انفرد عن أَصحابه وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ... ويقال شاذ  أَي متنح 

مما تقدم أن كلمة شاذ تُطلق لغة على التفرد والمخالفة، وأن من انفرد عن غيره  ويستنبط     

 فقد خالفهم 

 الشاذ اصطالحاً: 

ينبغي التنبيه إلى أن النقاد والعلماء في عصر الرواية قبل أن تستقر المصطلحات يغلب       

عليه   استقر  مما  أوسع  تستعمل  الكلمة  أن  فتجد  اللغة،  عليه  تدل  بما  األلفاظ  استعمال  عليهم 

  -االصطالح، فمثال  كلمة "مرسل" في االصطالح المتأخر تعني "ما رواه التابعي عن النبي 

" بينما عند المتقدمين نجد أنها تُطلق على كل سند منقطع،سواء في أوله  -ليه وسلمصلى هللا ع

لم يسنده، على أصل معنى اإلرسال   أنه  بمعنى  فيقولون "أرسله فالن"  أو آخره،  أو وسطه 

 وهو اإلطالق والقطع 

أَبِّي َعن َحدِّ   -ومثال ذلك:    يُد بن ُزرَ قال ابن أبي حاتم: َوَسأَلُت  يَزِّ ، َعن َمعَمٍر،  يعٍ يٍث َرواهُ 

هرِّ  ِّ َعنِّ الزُّ . صلى هللا عليه وسلم أَنَّ النَّبِّيَّ )، َعن أَنٍَس ي  َن الشَّوَكةِّ  ( َكَوى أَسعََد بن ُزراَرةَ مِّ

يُّ ، َعن أَبِّي أُماَمةَ بن َسهٍل، أَنَّ النَّبِّيَّ  : َهذا َخَطأٌ، أَخَطأَ فِّيهِّ َمعَمرٌ قاَل أَبِّي     هرِّ ، إِّنَّما ُهَو الزُّ

 (1184ى هللا َعلَيهِّ َوَسلََّم ، مرسال )َصلَّ 

 

 ) المكتبة العلمية، المدينة، تحقيق أبي عبدهللا السورقي(  1/143الكفاية، الخطيب، ج - 1183
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 فهنا أطلق أبو حاتم كلمة: "مرسال " وأراد بها االنقطاع بين الزهري وأبي أمامة     

النقاد        استعماالت  في  والتقصي  البحث  فبعد  "شاذ"  كلمة  ومنه  المصطلحات،  بقية  وهكذا 

اللغة   الشذوذ في  يفيده معنى  فيما  تُستعمل  أنها  قلة في إطالقها، ويالحظ  لها وجدت  األوائل 

ما   أو روى  يرو غيره،  لم  ما  الراوي روى  أن  بمعنى  التفرد،  وتُستعمل في  المخالفة،  وهو 

 أغفله غيره   

على تعريف "الحديث الشاذ" اصطالحا  هو اإلمام الشافعي رحمه هللا، وعلى   وأول من نصَّ    

 تعريفه جرى عمل المحدثين المتأخرين، وقد كان للحاكم والخليلي تعريفهما الخاص للشاذ 

أو مخالفته       الراوي  تفرد  "منكر" في حالة  لكملة  استعمالهم  أن  يجد  النقاد  والمتتبع ألقوال 

الغا الراوي  هي  بخطأ  الحكم  "منكر"  بكملة  ويقصدون  "شاذ"  كلمة  من  استعماال   وأكثر  لبة، 

 سواء انفرد أم خالف، أما إطالق كلمة شاذ فهي قليلة  

 تعريف الشافعي   

من       الشاذ  "ليس  يقول:  الشافعي  قال: سمعت  األعلى  عبد  بن  يونس  الخطيب عن  أخرج 

لم يروه غيره الثقة حديثا   الثقات حديثا   الحديث أن يروى  الحديث أن يروى  الشاذ من  إنما   ،

 (1185فيشذ عنهم واحد فيخالفهم") 

 وقوله: "فيخالفهم" أي في السند أو في المتن أو في كليهما    

فاألساس في مفهوم الشاذ عند الشافعي هو المخالفة، بمعنى أن يروى الثقة الحديث مخالفا     

جماعة الثقات في سنده أو متنه، ورواية الجماعة مقدمة على رواية الفرد، فكانت رواية الفرد  

 المخالفة شاذة محكوم بخطئها

الشافعي لفت االنتباه إلى أن بعض أهل العلم يُطلق الشذوذ على التفرد، وأنه    ونلحظ أن     

يرى خالف هذا الرأي، مما يدل على استعمال لفظ الشاذ على حالتي التفرد والمخالفة في  

زمانه، وأنه يرى قبول حديث الثقة إذا تفرد وال يراه شذوذا ، والظاهر أن الشافعي رحمه هللا  

أص له من حجية خبر الواحد، ألن قبول خبر الواحد يقتضي تصحيح حديث  يريد أن يؤكد ما  

 الثقة إذا انفرد 

األدلة        مع  انسجاما   الخبر،  لتصحيح  الناقل  تعدد  يشترطوا  لم  الحديث  أهل  أن  ومعلوم 

 امرأ  سمع من ا حديثا   هللا  نضَّر )  -صلى هللا عليه وسلم  -الشرعية في هذا، ومنها قول النبي

 (1186)يبلغه، فُرب  حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه(  فحفظه حتى 

 

 119، ونقله الحاكم عن الشافعي بنحوه في معرفة علوم الحديث : 141/ 1الكفاية   - 1185
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فندَب المرَء الواحد لتبليغ الحديث مما يدل على حجية خبر الواحد، وهذا ما استدل به اإلمام   

 (1187الشافعي في تثبيت خبر الواحد، في أدلة عديدة) 

 وعلى ما قاله الشافعي جرى عمل النقاد المتأخرين:    

وهو ما خالف رواية الثقات، أو ما انفرد به من ال يُحتمل حاله أن يُقبل ما  : " قال الذهبي   -

د")   (1188تفرَّ

فقد اعتمد الذهبي قيد المخالفة، وأضاف إليه رواية من تدل القرائن على رفض ما يتفرد      

 به، وهو ما عبر عنه بقوله" ال يُحتمل حاله..." 

أو      بالراوي  يقترن  يكن  لم  ما  خبره  قبول  فاألصل  التفرد  أما  شاذة،  تُعد  للثقات  فالمخالفة 

 المروي ما يدل على خطئه 

 وقال الزيلعي:  -

لما رواه       فإنه مخالف  أن ال يكون شاذا وال معلال، وهذا شاذ معلل  الثابت  الحديث  شرط 

الثقات األثبات عن أنس،... ولم يعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل  

 (1189عنه مثل ذلك ) 

 فقد فسر الزيلعي الشذوذ بالمخالفة لما رواه الثقات..   

 وقال ابن الصالح:  

نفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه  "إذا ا   

بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا ، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره  

: فإن كان عدال حافظا  يره فينظر في هذا الراوي المنفرد وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غ 

موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح االنفراد فيه كما فيما سبق من األمثلة. وإن  

لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن  

 حيز الصحيح  

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال: فيه فإن كان المنفرد به غير بعيد     

الحديث   قبيل  إلى  نحطه  ولم  ذلك  حديثه  استحسن ا  تفرده  المقبول  الضابط  الحافظ  درجة  من 

 الضعيف. وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر  
 

، وسكت عليه، وسنن الترمذي، في العلم،  3175كتاب العلم، باب نشر العلم، رقم:    –سنن أبي داود    -1186

وقال: حسن صحيح، وهو حديث صحيح مشهور، من رواية زيد   2582باب الحث على تبليغ السماع،رقم:  

 بن ثابت وعبد هللا بن مسعود وغيرهما، وعده بعض أهل  العلم متواترا
 371مام الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ص: الرسالة، اإل - 1187
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 الشاذ المردود قسمان:  فخرج من ذلك أن    

 أحدهما: الحديث الفرد المخالف.  

والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ  

 (1190من النكارة والضعف وهللا أعلم") 

الصالح    ابن  أن  ما  والخالصة  هو    يتبني  فالشاذ  الشاذ،  تعريف  من  الشافعي  اختاره 

يدور  المخال الثقة فحديثه  الحافظ فهو صحيح مقبول، فإن نزل عن مرتبة  الثقة  أما تفرد  ف، 

 بين التحسين أو الرد بحسب حال المتفرد وحال الرواية 

ويالحظ قوله: " وكان من قبيل الشاذ المنكر" فجمع بين اللفظين إشارة منه رحمه هللا إلى     

 واء عند التفرد أو المخالفة  استعمالهما عند النقاد فيما هو محكوم بخطئه، س 

وكل من جاء بعد ابن الصالح ممن كتب في علوم الحديث ذهب إلى هذا االصطالح، من     

 ذلك:

النووي  - أما  -قال  الثقات  ما يخالف  الشاذ  أن  الحجاز  الشافعي وطائفة من علماء  : ومذهب 

 (1191) وقول المحققين  وهذا هو الصحيح   ،ماال يخالفهم فليس بشاذ بل يحتج به

   (1192) قال ابن حجر: ويؤيده أن المذهب الصحيح قبول الزيادة من الثقة   

 قلت: يعني إذا كان يُعتمد على حفظه ولم تدل القرائن على شذوذ الزيادة    

 ابن حجر:  - 

َجَح منهُ لمزيدِّ  َضبيٍط ] أَوي كثرةِّ [ عَدٍد أَو غيرِّ ذلك  -] أي الراوي [-قال: "إِّني ُخولِّفَ      بأري

فوُظ. وُمقابِّلُهُ  ُح يقاُل لهُ: الَمحي اجِّ ن ُوجوهِّ التَّرجيحاتِّ فالرَّ  يُقاُل لهُ: الشَّاذُّ  -وهو المرجوحُ -مِّ

رو بنِّ ديناٍر   مثاُل ذلك: ما رواهُ الت ِّرمذيُّ والنَّسائيُّ     ن طريقِّ ابنِّ ُعيَيينَةَ عن َعمي وابُن ماَجة مِّ

َسجة، عن ابنِّ عباٍس رضي هللا عنهما: أَنَّ رُجال  تُُوف ِّي في عهدِّ رسولِّ   هللاِّ صلَّى هللاُ  عن َعوي

ثا  إِّالَّ مولى  هو أَعتقَهُ.... الحديَث . عليهِّ وسلَّمَ   ، ولم يََدعي وارِّ

لِّهِّ ابُن ُجريجٍ وغيُره . وتابََع ابَن ُعيَيينَةَ عل  ى َوصي

 

 44علوم الحديث، ابن الصالح، ص: - 1190
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ابَن      يَذيُكرِّ )حديث(  ولم  َسَجةَ  َعوي ديناٍر َعن  بنِّ  رو  َعمي َعني  ، فرواهُ  َزييٍد  بُن  اُد  وخالفَُهم حمَّ

 عباٍس. 

 قال أبو حاتٍم: الَمحفوُظ حديُث ابنِّ ُعيَيينَةَ . أهل كالُمه .    

بطِّ     ن أَهلِّ العدالةِّ والضَّ اُد بُن زيٍد مِّ َح أبو حاتٍم روايةَ َمن ُهم أَكثُر عددا   فحمَّ ، ومَع ذلك رجَّ

 منهُ.  

ن هذا التَّقريرِّ أَنَّ الشَّاذَّ: ما رواهُ المقيبوُل ُمخالِّفا  لَِّمني     َف مِّ نهُ وُعرِّ لَى مِّ  (1193)  ُهو أَوي

النخبة  "فاألليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي، ولذا اقتصر شيخنا في شرح    السخاوي:   -

 (1194عليه ") 

 الشاذ عند الحاكم والخليلي:

 بتأمل قولي هذين اإلمامين، نجد أن الشذوذ عندهما هو التفرد:    

 الحاكم: 

ذكر أن الشاذ هو "الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة".      

الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ  قف على علته  يغاير المعلل من حيث أن المعلل وُ   وذكر: أنه 

 (1195لم يوقف فيه على علته كذلك)

قال ابن حجر: "وبقي من كالم الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط وال يقدر على إقامة     

الدليل على هذا. قال: وهذا القيد ال بد منه. قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة قال: وهذا  

المع أدق من  الممارسة  على هذا  الفن غاية  إال من مارس  به  الحكم  يتمكن من  بكثير فال  لل 

 (1196وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة") 

ومثاله ما حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال ثنا موسى بن هارون،    قال الحاكم:    

زيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن  قال ثنا قتيبة بن سعيد، قال ثنا الليث بن سعد، عن ي

جبل،   بن  ]معاذ   : وسلم  عليه  النبي صلى هللا  زيغ  أن  قبل  ارتحل  إذا  تبوك  في غزوة  كان 

الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس  

 

 (1، ) مكتبة مشكاة، ط15نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، ابن حجر، ص: - 1193

 (1، ) دار الكتب العلمية، ط1/200فتح المغيث،  - 1194

 183معرفة علوم الحديث: - 1195

 1/233تدريب الراوي، السيوطي:      - 1196



409 

 

المغرب   قبل  ارتحل  إذا  وكان  سار،  ثم  جميعا  والعصر  الظهر  حتى  صلى  المغرب  ر  أخ 

 [  غرب عجل العشاء فصالها مع المغرب يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الم

قال أبو عبد هللا: "هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ اإلسناد والمتن ال نعرف له علة      

نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو  

كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن  

كون معلوال، ثم نظرنا فلم نجد لليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، وال وجدنا هذا  ي

المتن بهذه السياقة عند أصحاب أبي الطفيل وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن  

 أبي الطفيل، فقلنا: الحديث شاذ." 

ن إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا  قال أبو عبد هللا : فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا م    

عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة. وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن  

أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد ولم يذكر أبو عبد الرحمن وال  

 قة مأمون  أبو علي للحديث علة. فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ث

حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال   

يقول سمعت محمد  -قال أبو بكر وهو صاحب حديث -سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري 

الليث بن سعد حديث  للقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن  قلت  يقول:  البخاري  إسماعيل  بن 

 بيب عن أبي الطفيل ؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني. يزيد بن أبي ح 

 (1197قال البخاري: وكان خالد المدايني يُدخل األحاديث على الشيوخ)    

 ثم ذكر الحاكم مثالين آخرين للشاذ، وهما من تفرد ثقة عن ثقة، وليس لهما أصل متابع      

السيوطي:    أخرجه  قال  ما  أمثلته  أوضح  المستد   -الحاكم-ومن  بن  في  عبيد  رك من طريق 

غنام النخعي، عن علي بن حكيم، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى عن  

ابن عباس قال: )في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى  

 كعيسى( وقال: صحيح اإلسناد.

: إسناده صحيح، ولكنه شاذ  ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال      

 (1198بمرة ) 

 

 183معرفة علوم الحديث:  - 1197
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أنه      الناقد  نفس  في  وينقدح  والسند،  المتن  في  التفرد  على  به  ليمثل  السيوطي  ساقه  قلت: 

 خطأ، ولهذا نقل عن البيهقي قوله: "شاذ بمرة" مع كونه قد حكم على السند بالصحة 

ثقة، وبناء على عبارته  فالشاذ عند الحاكم هو حديث معلل خفيت علته بسبب تفرد راويه ال    

الناقد خطأ   نفس  في  وينقدح  متابع،  له  بحديث أصل وليس  الثقة  الراوي  تفرد  أن  يرى  فإنه 

يوجب الحكم عليه بالشذوذ وبالتالي رد الحديث وإن لم يمكن معرفة سبب العلة من    -الرواية

  -طأ بالقرائنوإنما ُعرف الخ  -جهة السند، حيث ال يوجد سند آخر أقوى منه يبين خطأ راويه،

 فالشذوذ عند الحاكم هو نوع دقيق من العلل 

ويوازي ذلك عند غيره من النقاد اإلعالل بالتفرد، حيث يُطلقون كلمة "حديث منكر" على       

 تفرد الثقة غير الحافظ، باالستعانة بالقرائن المصاحبة للتفرد التي تدل على وهم المتفرد 

 أما الخليلي:  

الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: "الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على    فقد قال: "فقد قال   

 لفظ واحد ويرويه ثقة خالفه زائدا أو ناقصا"  

والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير     

 (1199يه، وال يُحتج به") ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك ال يُقبل، وما كان عن ثقة يُتوقف ف 

حفاظ        عليه  "والذي  قال:  لذا  الشافعي،  تفسير  بخالف  للشاذ  الخليلي  تفسير  أن  وياُلحظ 

 الحديث..."  يعني بخالف قول الشافعي وجماعة من أهل الحجاز 

وهو يتفق مع فهم الحاكم أن الشذوذ هو التفرد، لكنه يتوسع فيه فيطلقه على تفرد الضعيف     

 أيضا  

قوله: "وما كان عن ثقة يُتوقف فيه.." الظاهر منها أنه يرى أن تفرد الثقة يختلف حسب  و     

القرائن، فما دلت القرائن على ضبطه ونفي نكارته قُبل، ومن القرائن أن يكون الثقة موصوفا   

 بكونه حافظا  

مام عن  وأما األفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة، أو إوقد نص الخليلي على ذلك فقال: "  

ثم مث ل لذلك بحديث أنس بن مالك: )أن النبي    (1200) الحفاظ واألئمة فهو صحيح متفق عليه."

 

الحديث، أبو يعلى الخليلي، مكتبة الرشد الرياض، تحقيق د. محمد إدريس، اإلرشاد في معرفة علماء    -1199

 176/ 1/ ج 1ط
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ثم قال: وهذا وأشباهه من األسانيد متفق    (1201) دخل مكة وعليه المغفر(  -صلى هللا عليه وسلم

    عليها.  

د عليهما تفرد الحافظ    ولذلك قال العراقي: إن الخليلى    والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة فال يرِّ

 (1202لما بينهما من الفرقان) 

العلم        أهل هذا  الشيوخ، والشيوخ في اصطالح  تفرد  الخليلي في  ابن رجب: "كالم  وقال 

األئمة   به  انفرد  ما  فأما  وغيره،  الثقة  فيهم  يكون  وقد  والحفاظ،  األئمة  دون  عمن  عبارة 

فقد  واألئمة    والحفاظ  الحفاظ  عن  إمام  أفراد  أو  الثقات  أفراد  أن  وذكر  فردا ،  الخليلي  سماه 

 (1203صحيح متفق عليه ، ومثله بحديث مالك في المغفر") 

الصالح:    ابن  الصحيحة    -وقال  األحاديث  والخليلي،  الحاكم  تعريف  على  أورد  أن  بعد 

الء وعن هبته"، ونحوها من  األفراد، مثل حديث "إنما األعمال"، وحديث "النهي عن بيع الو 

 :  -أفراد الصحيحين

ذَلِّكَ     فِّي  ُر  َمي األي لَييَس  أَنَّهُ  لََك  يُبَي ُِّن  يثِّ  اليَحدِّ ةِّ  أَئِّمَّ َمذَاهِّبِّ  ني  مِّ َوَغييُرهُ  نَاهُ  ذََكري ي  الَّذِّ َعلَى  "فََهذَا   

ُر فِّي َمي ُم، بَلِّ األي ي أَتَى بِّهِّ اليَخلِّيلِّيُّ َواليَحاكِّ طياَلقِّ الَّذِّ ِّ يٍل نُبَي ِّنُهُ فَنَقُوُل:  اإلي  ذَلَِّك َعلَى تَفيصِّ

لَى مِّ     َمني ُهَو أَوي لَِّما َرَواهُ  : فَإِّني َكاَن َما انيفََرَد بِّهِّ ُمَخالِّف ا  َر فِّيهِّ ٍء نُظِّ بَِّشيي ي  اوِّ نيهُ  إِّذَا انيفََرَد الرَّ

ُدود   بَُط َكاَن َما انيفََرَد بِّهِّ َشاذًّا َمري فيظِّ لِّذَلَِّك، َوأَضي  ابِّاليحِّ

هِّ َغييُرهُ، فَ     وِّ ٌر َرَواهُ ُهَو َولَمي يَري يُنيَظُر فِّي  َوإِّني لَمي تَُكني فِّيهِّ ُمَخالَفَةٌ لَِّما َرَواهُ َغييُرهُ، َوإِّنََّما ُهَو أَمي

هِّ قُبَِّل َما انيفَ  ثُوق ا بِّإِّتيقَانِّهِّ َوَضبيطِّ : فَإِّني َكاَن َعديال  َحافِّظ ا َموي دِّ ي اليُمنيفَرِّ اوِّ ، َولَمي يَقيَدحِّ  َهذَا الرَّ َرَد بِّهِّ

ثِّلَةِّ   َمي َن األي ، َكَما فِّيَما َسبََق مِّ نيفَِّراُد فِّيهِّ  االِّ

ا      م  َخارِّ بِّهِّ  انيفَِّراُدهُ  َكاَن  بِّهِّ  انيفََرَد  ي  الَّذِّ لِّذَلَِّك  َوإِّتيقَانِّهِّ  هِّ  فيظِّ بِّحِّ يُوثَُق  ني  مَّ مِّ يَُكني  لَمي  لَهُ،  َوإِّني 

ا لَهُ َعني َحي ِّزِّ الصَّ  ح  زِّ يحِّ . ُمَزحي  حِّ

ُد بِّهِّ َغيي     ، فَإِّني َكاَن اليُمنيفَرِّ تٍَة بَِّحَسبِّ اليَحالِّ فِّيهِّ يٍد  ثُمَّ ُهَو بَعيَد ذَلَِّك َدائٌِّر بَييَن َمَراتَِّب ُمتَفَاوِّ َر بَعِّ

نَُحطَّهُ  َولَمي  ذَلَِّك،  يثَهُ  َحدِّ َسنَّا  تَحي اسي ُدهُ  تَفَرُّ اليَمقيبُولِّ  ابِّطِّ  الضَّ اليَحافِّظِّ  َدَرَجةِّ  ني  يثِّ  مِّ اليَحدِّ قَبِّيلِّ  إِّلَى   

 . ني قَبِّيلِّ الشَّاذ ِّ اليُمنيَكرِّ ، َوَكاَن مِّ نَا َما انيفََرَد بِّهِّ ني ذَلَِّك َرَددي يد ا مِّ ، َوإِّني َكاَن بَعِّ يفِّ  الضَّعِّ

 

 أخرجه البخاري  - 1201

ط  -1202 عثمان،  محمد  الرحمن  عبد  تحقيق  الصالح،)  ابن  مقدمة  شرح  واإليضاح،  الفكر،  1التقييد  دار   ،

 101بيروت،( ص:

 2/658مذي، د شرح علل التر - 1203
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ُد اليُمَخالِّ      يُث اليفَري : أََحُدُهَما: اليَحدِّ َمانِّ ُدوَد قِّسي ني ذَلَِّك أَنَّ الشَّاذَّ اليَمري ُد  فََخَرَج مِّ ُف، َوالثَّانِّي: اليفَري

النَّ  َن  مِّ َوالشُُّذوذُ  ُد  التَّفَرُّ بُهُ  يُوجِّ لَِّما  ا  َجابِّر  يَقَُع  َما  بيطِّ  َوالضَّ الث ِّقَةِّ  َن  مِّ يهِّ  َراوِّ فِّي  لَييَس  ي  َكاَرةِّ  الَّذِّ

لَُم )  ُ أَعي ، َوَّللاَّ  (1204َوالضَّعيفِّ

يعنين    والذي  والتفرد،  المخالفة  الصالح شمل  ابن  الحاكم  قلت: كالم  التفرد ألن كالم  هو  ا 

 والخليلي منصب عليه 

به       انفرد  ما  الصالح  ابن  الحافظفقد جعل  هِّ    المتقن  فيظِّ بِّحِّ يُوثَُق  لم  "من  ثم جعل  مقبوال ، 

..." نوعين:   َوإِّتيقَانِّهِّ

 مقبول، من نوع الحسن، وهو ما نزل قليال  عن درجة الثقة  -

ة والضبط ما يجبر التفرد، وواضح أنه يقصد تفرد   وشاذ منكر مردود ألنه ليس فيه من الثق- 

 الضعيف

وكالم ابن الصالح هنا يحتاج إلى تحرير حسب مناهج نقاد الحديث حيث إن تفرد الراوي       

فإن   الثقة،  تفرد  أما  بأصل،  تفرد  إذا  النكارة  لفظ  عليه  ويُطلقون  في رده،  الضعيف ال كالم 

ي أي القرائن تكشف أن الثقة قد اخطأ في هذه الرواية  قبوله أو رده يتبع القرائن المحتفة، وه

أم لم يخطئ، وللنقاد نظرة ثاقبة في هذا الباب، ناشئة عن الخبرة بأحوال الرواة والمرويات،  

بالتفرد أو المخالفة  ولهذا فإن ابن الصالح نفسه في مبحث الحديث المعل بين أن العلة تُعرف:  

  -والخليلي  ومنه الشاذ في تعريف الحاكم -فرد  يبحث الت ، فاألصل أن  مع قرائن تنضم إلى ذلك

 في مبحث الحديث المعل 

ووجدت عند الحاكم هذه النصوص التي تؤكد نظرته للحديث الشاذ، وأنه يقصد به التفرد،     

 وتجده يصف بعض المرويات بالشذوذ ويصححها: 

 المثال األول: 

 حدثني علي بن حمشاد العدل، ثنا عبيد بن عبد الواحد  - 52

قاال:      الدارمي،  سعيد  بن  عثمان  ثنا  العنزي،  محمد  بن  أحمد  أبي  وأخبرني  بن  محمد  ثنا 

السري العسقالني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي هريرة  

كمنار   ومنارا   ضوءا  لإلسالم  )إن  قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  عنه:  هللا  رضي 

 الطريق(  

العسقالني واحتج      البخاري، فقد روى عن محمد بن خلف  هذا حديث صحيح على شرط 

 بثور بن يزيد الشامي  
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ثم قال: ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن شاذ فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة     

 (1205التي ليس لها إال إسناد واحد ما يتعجب منه، ثم ليقس هذا عليها) 

ثم وصفه بالشذوذ، ثم أبان أن لهذا نظائر في الصحيحين، مما يدل أن التفرد  قلت: صححه     

   ليس علة إال إذا انقدح في انفس الناقد خطأ المتفرد وذلك يكون بالقرائن 

 المثال الثاني:   

قال: وقد ُروي هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإسناد     

 م ثقات إال أنه شاذ بمرة صحيح رواته عن آخره 

حدثناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا البغدادي، ثنا المقدام بن داود، عن تليد    -  643

الحراني،   داود  بن  الغفار  عبد  ثنا  سلمة، الرعيني،  بن  حماد  بكر    ثنا  أبي  بن  هللا  عبيد  عن 

أ توضأ  )إذا  قال:  وسلم  عليه  هللا  رسول هللا صلى  أن  أنس:  عن  خفيه  وثابت،  ولبس  حدكم 

 فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم ال يخلعهما إن شاء إال من جنابة( 

أهل        عند  ليس  أنه  غير  ثقة،  داود  بن  الغفار  وعبد  مسلم  شرط  على  إسناد صحيح  هذا 

  (1206البصرة عن حماد ) 

به      يعل  أن  يمكن  ما  إلى  بذلك  يشير  حماد:  البصرة عن  أهل  عند  ليس  إنه  وقوله:  قلت: 

ديث، وهو قرينة أن حمادا  بصري، والحديث ليس عند أهل البصرة، فلو كان الحديث ثابتا   الح

 عن حماد لرواه أهل البصرة والمختصون من أصحابه 

الثالث:   بن    -1019المثال  ثنا محمد   ، الشيباني  عقبة  بن  بن محمد  الحسن علي  أبو  أخبرنا 

بن برقان، عن ميمون بن مهران،    الحسين بن أبي الحسين، ثنا الفضل بن دكين، ثنا جعفر

النبي   سئل  قال:  عمر  ابن  وسلم عن  عليه  كيف    صلى هللا  فقال:  ؟  السفينة  في  الصالة  عن 

 أصلي في السفينة ؟ قال: )صل فيها قائما إال أن تخاف الغرق( 

 هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة  

حدثنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي،    -  4374المثال الرابع:  

بن   أبي حفصة، عن جميع  بن  سالم  بن فضيل، عن  ثنا محمد  الباهلي،  بشر  بن  إسحاق  ثنا 

عمير الليثي، قال: أتيت عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما فسألته عن علي رضي هللا عنه  

 

 (1/70) المستدرك  - 1205
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ثم قال:   المسجد  فانتهزني  أال أحدثك عن علي هذا بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 

وهذا بيت علي رضي هللا عنه إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث أبا بكر وعمر رضي  

هللا عنهما ببراءة إلى أهل مكة فانطلقا فإذا هما براكب فقاال: من هذا قال: أنا علي يا أبا بكر،  

ال: وما لي؟ قال: وهللا ما علمت إال خيرا. فأخذ علي الكتاب فذهب  هات الكتاب الذي معك ق

به ورجع أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما إلى المدينة فقاال: ما لنا يا رسول هللا: ما لكما إال  

 خير، ولكن قيل لي أنه ال يبلغ عنك إال أنت أو رجل منك(  

 لى إسحاق بن بشر   ، والحمل فيه على جميع بن عمير، وبعده عهذا حديث شاذ    

من      بين  ثم  بصحتها،  يحكم  ولم  بالشذوذ،  الرواية  هذه  وصف  قد  الحاكم  نجد  وهنا  قلت: 

 يتحمل تبعات هذا التفرد 

ويتبين مما مضى أن الحاكم حيث يجمع بين الصحة والشذوذ، فإنه يقصد بالشذوذ التفرد،     

 وهو ال يتنافى مع صحة الرواية 

فإنه يعني اإلعالل بالتفرد، فليس كل تفرد يُعد شاذا عند الحاكم    وإذا أطلق الوصف بالشذوذ    

 إنما اذا انقدح في نفسه خطأ الرواية فإنه يصفها بالشذوذ 

ولهذا فإن الحاكم في كتاب المدخل إلى اإلكليل، عندما تحدث عن أقسام الحديث الصحيح     

يرويها الثقات العدول، تفرد    المتفق على تصحيحه قال: "هذه األحاديث األفراد والغرائب التي

 (1207بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب) 

وكذلك لما تحدث عن الحديث الغريب في معرفة علوم الحديث قال: " فنوع منه غرائب     

 (1208الصحيح..") 

س       عن  مسلم  أخرجه  ما  منها:  أمثلة  القسم  لهذا  ذكر  بن  وقد  عمرو  عن  عيينة،  بن  فيان 

 عن أبي العباس السائب بن فروخ، عن عبد هللا بن عمرو ،  دينار

 ( 1209قال: فهو غريب صحيح)   

 وإذا قال: "صحيح شاذ " فهو يقصد صحيح غريب، حسب ما تقدم    

 

 39( : 1المدخل إلى اإلكليل) تحقيق فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، اإلسكندرية، ط - 1207

 94معرفة علوم الحديث :  - 1208

 95معرفة علوم الحديث: - 1209
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والنوع      الحديث"،  من  "الغريب  بعنوان:  والعشرون  الرابع  النوع  أفرد  أنه  تقدم  ما  ويؤكد 

كل   فليس  الشاذ،  لمعرفة  جعله  والعشرون  هو  الثامن  عنده  الشاذ  إنما  شاذا،  عنده  غريب 

 الغريب المعلول الذي يصعب معرفة علته 

، أي معينة، وهذا يشعر  قال: "والشاذ لم يوقف له على علةوقد ذهب إلى ذلك السخاوي ف   

باشتراك هذا مع ذاك )المعلول( في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وقد تقصر عبارته  

اه وأنه من أغمض األنواع وأدقها، وال يقوم به إال من رزقه هللا  عن إقامة الحجة على دعو

الفهم الثاقب والحفظ الواسع، والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية باألسانيد والمتون  

 (وهللا أعلم. 1210وهو كذلك، بل الشاذ كما نُسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير") 

 نماذج من إطالقات النقاد القدماء كلمة شاذ على مخالفة الثقة أو تفرده:   

 علي بن المديني: 

أسند ابن عبد البر، عن أبي بكر بن أبي شيبة: قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن شيبان،      

عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني  

قال   ؟"  نِّ يُمي ولم  امرأته  الرجل  إذا جامع  قلت: "أرأيت  قال  بن عفان  أنه سأل عثمان  أخبره، 

 يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره سمعته من رسول هللا.   عثمان:

به يحيى بن أبي كثير، وقد جاء عن عثمان وعلي وأبي بن كعب ما   انفرد  ... وهو حديث 

  وقال:   ،يدفعه من نقل الثقات األثبات ويعارضه، وقد دفعه جماعة منهم أحمد بن حنبل وغيره

 بي بخالفه علي وأُ 

عت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا فقال:  قال يعقوب بن شيبة: سم    

 قلت: يعني تفرد يحيى بن أبي كثير  (1211) إسناده جيد، ولكنه حديث شاذ 

 اإلمام أحمد: 

 قال ابن رجب: ومن جملة الغرائب المنكرة األحاديث الشاذة المطرحة  

 وهي نوعان : 

 أمثلته. ما هو شاذ اإلسناد: وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض 

وما هو شاذ المتن: كاألحاديث التي صحت األحاديث بخالفها، أو أجمعت أئمة العلماء على  

 القول بغيرها . 
 

 1/232فتح المغيث:ج - 1210

 23/110التمهيد:  - 1211
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:  -في حديث أسماء بنت عميس: )تسلبي ثالثا  ثم اصنعي ما بدا لك(    -وهذا كما قاله أحمد     

 ) إنه من الشاذ المطرح ( ... 

الط      في  عباس  ابن  عن  طاووس  حديث  الطالق  وكذلك  كتاب  في  تقدم  وقد  الثالث،  الث 

ح .   كالم أحمد وغيره من األئمة فيه وأنه شاذ مطر 

قال صالح بن محمد الحافظ: )الشاذ الحديث المنكر الذي ال يُعرف(. وقد تقدم قول ابن مهدي:  

 ( 1212)ال يكون إماما  في العلم من يحدث بالشاذ من العلم() 

 يحيى بن معين: 

في رجل       تقول  ما  معين:  بن  ليحيى  قلت  قال:  حبان  بن  البر: عن حسين  عبد  ابن  أسند 

حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث، ان هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذ  

 أنكرتموها ورددتموها عليَّ فقد رجعت عنها. 

يث الشاذ والشيء فيرجع عنه،  فقال: ال يكون صدوقا أبدا، انما ذلك الرجل يشتبه له الحد     

 فأما األحاديث المنكرة التي ال تشتبه ألحد فال. 

فإذا أخرجها في كتاب       فيه هذه األحاديث  كتابا عتيقا  قال: يخرج  يُبرئه  ما  ليحيى:  فقلت 

 (1213عتيق فهو صدوق فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطىء الناس فيرجع عنها) 

بن معين التفريق بين الشاذ والمنكر، وأن المنكر أسوأ حاال   قلت: يُستشف من كالم يحيى      

: لتفرد الضعيف عن الحفاظ  -فيما يظهر   -من الشاذ، فالمنكر يعرفه كل أحد وال يشتبه، وذلك

المعروفين، أو مخالفته لهم، أو رواية متون منكرة يُشم منها رائحة الوضع، ألن هذا اللون  

يشتبه على الذي ال  األحاديث هو  هذا ظاهر  -أحد    من  به،  العارفين  الحديث  أهل  يعني من 

 كالم ابن معين 

 محمد بن يحيى الذهلي: 

سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حماد    قال:   ،بكر المطرز  عن أبي (  1214) أسند البيهقي    

شاذ غير واقع    ( أن بالال أذن قبل طلوع الفجر)بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:  

 ، وهو خالف ما رواه الناس عن ابن عمر. على القلب 

 البيهقي: 

 
 224/ 1شرح العلل، ابن رجب،  - 1212
 118الكفاية، الخطيب،  - 1213
 1/383السنن الكبرى:  - 1214
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بََرنَا عبد الر  -832في األسماء والصفات قال:    أخرج    حمن  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ، أَخي

عن   شعبة،  ثَنَا  َحدَّ إياس،  أبي  بن  آدم  ثَنَا  َحدَّ الحسين،  بن  إبراهيم  ثَنَا  َحدَّ القاضي،  الحسن  بن 

عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، رضي هللا عنهما في قوله عز وجل: }هللا  

الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن{ قال: في كل أرض نحو إبراهيم عليه السالم.  

 اد هذا عن ابن عباس رضي هللا عنهما صحيح   إسن

 (1215وهو شاذ بمرة ، ال أعلم ألبي الضحى عليه متابعا وهللا أعلم)    

 (: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي 3823وقد قال الحاكم: )   

المتن  قال السيوطي هذا من البيهقي في غاية الحسن فإنه ال يلزم من صحة اإلسناد صحة      

 (1216الحتمال صحة اإلسناد مع أن في المتن شذوذا أو علة تمنع صحته) 

 التسوية بين الشاذ والمنكر: 

بعض أهل الحديث يسوي بين الشاذ والمنكر في إطالق ذلك على كل رواية انفرد بها راو     

 ال يُحتمل تفرده سواء كان ثقة أوضعيفا  

قال: )الحديث    -المعروف بجزرة-بن محمد أبي علي صالح    الحافظ  فقد أخرج الخطيب عن   

 (  1217) الشاذ الحديث المنكر الذي ال يعرف(

 إطالق كلمة المنكر على التفرد: 

يث ا: رواهُ     -346قال ابن أبي حاتم:      عُت أبِّي وذكر حدِّ يةُ بن صالِّحٍ وسمِّ ، عن ربِّيعة  ُمعاوِّ

قال:   ِّ صلى هللا عليه وسلم،  الن بِّي  أُمامة، عنِّ  أبِّي  ِّ، عن  الخوالنِّي  يس  إِّدرِّ أبِّي  يد، عن  يزِّ بنِّ 

 . ين قبلُكم، وإِّن  قِّيام الل يلِّ تكفِّيٌر لِّلس ي ِّئاتِّ الِّحِّ ، فإِّن هُ دأُب الص   عليُكم بِّقِّيامِّ الل يلِّ

هِّ غيُر مُ     يٌث ُمنكٌر، لم يروِّ ية قال أبِّي: ُهو حدِّ  عاوِّ

يٍث  رواهُ    -496 دٍ وسألُت أبِّي َعن حدِّ ، عن جابٍِّر، عنِّ  ُزهيُر بُن ُمحم  رِّ دِّ بنِّ الُمنكدِّ ، عن ُمحم 

إِّلى الس ماءِّ حسنةٌ:   تُقبُل لُهم صالةٌ، وال تُرفُع لُهم  ِّ صلى هللا عليه وسلم، قال: ثالثةٌ ال  الن بِّي 

ُط عليها ع، والمرأةُ الس اخِّ  زوُجها حت ى يرضى، والس كراُن حت ى يصُحو.  العبُد اآلبُِّق حت ى يرجِّ

رِّ غيُر ُزهيٍر.      هِّ عنِّ ابنِّ الُمنكدِّ يٌث ُمنكٌر، لم يروِّ  قال أبِّي: هذا حدِّ

 
 2/268األسماء والصفات : مكتبة السوادي، جدة، تحقيق عبد هللا الحاشدي، ج - 1215
 113/ 1العجلوني: كشف الخفاء:    - 1216
 1/141الكفاية، الخطيب البغدادي، ج  - 1217
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يقول، عن    -363 أبي ُهريرة حذف السالم سنة منهم من  وقيل ألبي حديث أبي سلمة، عن 

 أبي ُهريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 قال: ليته يصح، عن أبي ُهريرة.    

عن قرة  قلُت: رواه ابن وهب عن عيسى بن يونس وعبد هللا بن المبارك، عن األوزاعي،     

ِّ، عن أبي سلمة بن َعبد الرحمن، عن أبي ُهريرة قال: )حذف  بن َعبد الرحمن هري  ، عن الزُّ

 فقال: هو حديث منكر.    السالم سنة.( 

معروف:  قلت      قرة  أن  الثقات   وذلك  عن  مناكير  له  الزهري  ،بأن  أحمد:    ،  خاصة  قال 

 صاحب الزهري، منكر الحديث 

 (  1218قال ابن حجر: صدوق، له مناكير) ، وقال أبو زرعة: األحاديث التي يرويها مناكير 

حاتم:  -961 أبي  ابن  يثٍ   قال  حدِّ َعن  أبِّي  بنُ   وسألُت  ُم  هاشِّ الن ضرِّ  أبُو  مِّ رواهُ  القاسِّ عن     ،

بنِّ   مِّ  هللاِّ عاصِّ ُعبيدِّ  عن  نافِّعٍ ُعمر،  عن  وسلم  ،  عليه  هللا  صلى  الن بِّي   أنَّ  ُعمر:  ابنِّ  عنِّ   ،

بن  أُسامة  وعُمر  استعمل  بكٍر،  أبُو  م  فِّيهِّ جيٍش  على  لهُ  زيٍد  وذكرُت  ذلِّك  فِّي  الن اس  فتكل م   ،

يث.  الحدِّ

ُم بُن     مِّ بُن ُعمر، وعاصِّ هِّ غيُر عاصِّ يٌث ُمنكٌر لم يروِّ ِّ. فقال أبِّي: هذا حدِّ ي   ُعمر ليس بِّالقوِّ

 قلت: أطلق هنا كلمة "منكر" على تفرد الضعيف    

يٍث    -1013 ، عن ُشعبة، عن أبِّي إِّسحاق، عن    وسألُت أبِّي َعن حدِّ يُّ أبُو داُود الط يالِّسِّ رواهُ 

عليه  الن بِّي  صلى هللا  أنَّ   ، أبِّيهِّ عن  خالٍِّد،  بنِّ  الس يف  ُهنيدة  هذا  يأُخذ  من  قال:  فقال  وسلم،  ؟ 

ُب بِّهِّ ، ويقُوُل :  رُجلٌ   : أنا فأخذهُ، فجعل يضرِّ

     . يلِّ ند أسفلِّ الن خِّ  إِّن ِّللي املُرٌؤ بلايعلنِّي خللِّيلِّللي       ونحُن عِّ

     . ُسولِّ ُب بِّسيفِّ هللاِّ والر   أال أقُوُم الد هر فِّي الُكيُولِّ      أضرِّ

 ثُم  قاتل حت ى قُتِّل.      

عُت      يٌث ُمنكرٌ أبِّي يقُولُ فسمِّ . الن اُس ال يقُولُون ، : هذا حدِّ  : ُهنيدةُ ، عن أبِّيهِّ

يقولون   قلت:      ال  "الناس  حاتم:  أبي  ه قول  يريدها  التي  النكارة  أن  يدل  مخالفة  .."  و 

 الطيالسي لسائر الثقات حيث وصل ما أرسلوه  

 

 5541، ترجمة رقم: 2/455، تقريب التهذيب:  131/ 7حاتم: الجرح والتعديل، ابن أبي  - 1218
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بدون      به،...  شعبة  عن  مرزوق  بن  عمير  طريق  من  البيهقي  أخرجه  ما  ذلك:  ومن 

   (1219) أبيه

 انتفاء الشذوذ شرط لصحة الحديث:

 بناء على أقوال النقاد وتطبيقاتهم، حرر ابن الصالح تعريف الحديث الصحيح بقوله:     

 ) ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وال يكون شاذا  وال ُمعال (    

تولى    جامع  التعريف  منه  وهذا  المقصود  وبيان  شرحه  من  العلماء  هناك  فإن  ذلك  ومع   ،

 استدرك عليه، فمن ذلك: 

:أن  -  لم يقل "وال منكرا "  وهو استدراك في غير محله، ألن قوله "وال معال " تُغني عن    ه 

ذلك، ألن المنكر في استعماالت النقاد تطلق على الحديث المعل وتُطلق على تفرد الثقة، وهو  

داخل في المعل أيضا ، وتُطلق على تفرد الضعيف أو مخالفته، وهذا يشمله اشتراط الضبط  

 فمتى ما كان الراوي ضعيفا فهذا جرح ظاهرفي الراوي ، 

أنه لو اكتفى بنفي العلة، لكان أنسب ألن نفي الشذوذ متضمن في نفي    ومن االستدراكات:  -

 :  العلة

وج    الشافعي  الصالح جرى على طريقة  ابن  أن  معنى  فالجواب:  في  الحجاز  ماعة علماء 

 الشاذ 

ابن الصالح  ثم       الشاذ والمعراعى  بين  لما هو  التفريق  المخالفة  للرواية  ل، فالشاذ وصف 

 محفوظ، فهو وصف وحكم على الفرع وليس األصل 

 بينما "المعل" هو وصف وحكم للحديث األصل الذي بحكمنا عليه بأنه معلول أبطلنا العمل به  

والعلة، وهل هي      الشذوذ  بين  العالقة  في  قد بحث  المعاصرين  الباحثين  فإن بعض  ولهذا 

 خصوص؟ فذهب إلى رأي يحتاج تمحيصا  عالقة ترادف واتفاق أو عالقة عموم و

بمعنييه  فقد       الشذوذ  اللحياني:  سعاف  بن  هللا  عبد  الدكتور  الباحث  التفرد    -قال  أعني 

علة يُعل بها الحديث، فليس الشذوذ إال جنسا  من أجناس العلة  ال يخرج عن كونه    -والمخالفة

حاتم   أبي  وابن  المديني  البن  العلل  كتب  استعرض  ومن  الحديث،  صحة  في  تقدح  التي 

والدارقطني وغيرها يحد اإلعالل بالشذوذ واضحا  جليا ... وداللة هذا ظاهرة على أن الشذوذ  

ال عكس، وإذا كان األمر كذلك فالذي يظهر  والعلة بينهما عموم وخصوص، فكل شذوذ علة و
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أعلم ألن    -وهللا  العلة،  انتفاء  اشتراط  عنه  يُغني  الصحيح  حد  في  الشذوذ  انتقاء  اشتراط  أن 

استكمل   فقد  العلة  من  خاليا   ذلك  مع  وكان  الضابطون  العدول  ينقله  الذي  الحديث 

 (1220الصحة..") 

أن       يراعِّ  ولم  المصطلح،  علماء  عليه  جرى  ما  يخالف  اللحياني  الدكتور  قاله  ما  قلت: 

العلماء قد فرقوا بين الشاذ والمعلول بناء على المغايرة بينهما في المضمون، حيث إن الشاذ  

هو رواية مخالفة لألصل المحفوظ محكوٌم بخطئها، والمعلول هو الحديث األصل إذا حكمنا  

أو    النقاد بكونه خطأ ، فهو إما شاذ   تلفت الجهة المحكوم بخطئها، لذلك فإن ما حكمبخطئه، فاخ 

   -ويُطلق عليه أكثر القدماء منكرمعلول. 

، فهو داخل في مفهوم  -اإلعالل بالتفرد   -وإذا أخذنا بعين االعتبار مفهوم الشاذ عند الحاكم   

 الحديث المعلول. 

 ينبغي التفطن لها:   فتعريف ابن الصالح يفيد جملة من األمور

 التفريق بين الشذوذ والعلة، ألنهما لو كانا شيئا واحدا لكان تكرارا في التعريف  -1 

أن الشذوذ مثل العلة إنما يكون في أحاديث الثقات، ألن شرط انتفاء الشذوذ والعلة  جاء    -2

 بعد اشتراط أن يكون الرواة عدوال ضابطين 

لتأكد من سالمة الحديث من الشذوذ والعلة وذلك يكون  تصحيح الحديث ال يكون إال بعد ا  -3

 بعد سالمة السند من الجرح الظاهر وهو الطعن في االتصال أو عدالة الرواة أو ضبطهم  

 الشذوذ أو العلة يشمل السند والمتن، ألن خطأ الراوي الثقة يشمل هذا وذاك -4

ألن     والعلة  الشذوذ  انتفاء  شرطوا  إنما  وغيره  الصالح  نقاد    وابن  منهج  مؤدَّى  هو  هذا 

بقولهم "حديث شاذ"، أو "حديث منكر"، أو   الذين حكموا على كثير من األحاديث  الحديث، 

"حديث معلول"، مع صحة إسناده في الظاهر، فلم يكتفوا بصحة السند بمعنى كون رواته ثقاة  

المخا أو  بالتفرد  يُعرف  الذي  الخطأ  من  الرواية  سالمة  راعوا  إنما  قرائن  ومتصال ،  مع  لفة 

 تنضم إلى ذلك

 

( الدكتور عبد هللا بن سعاف اللحياني ، بحث منشور في حولية 46الحديث الشاذ عند المحدثين، )ص: - 1220
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ن غيرِّ تفصيٍل،       لقا  مِّ يادةِّ ُمطي ُل بقَبولِّ الز ِّ ن العُلماءِّ القَوي عٍ مِّ َر َعني َجمي تُهِّ قال ابن حجر: "واشي

ثمَّ    ، شاذ ا   يكوَن  ال  أَني  الصَّحيحِّ  في  طوَن  يشتَرِّ الَّذيَن  ثيَن  الُمَحد ِّ طريقِّ  على  ذلك  يَتَأَتَّى  وال 

روَن الشُّذو  َذ بُمخالَفةِّ الث ِّقةِّ َمن هو أَوثُق منهُ  يفس ِّ

نهُ .وهذا هُو      لَى مِّ ن هذا التَّقريرِّ أَنَّ الشَّاذَّ: ما رواهُ المقيبوُل ُمخالِّفا  لَِّمني ُهو أَوي َف مِّ ... وُعرِّ

الحِّ")  طِّ  (1221الُمعيتََمُد في تعريفِّ الشاذ ِّ بَحَسبِّ االصي

 )قوله( "وال يكون شاذا "  وقال ابن حجر:  

الثقة حديثا       أن يروي  أال يكون شاذا، والشاذ  بالصحة  الحديث  الحكم على  أي من شرط 

 مخالفا لرواية من هو أحفظ منه وأضبط   

موافقة        عن  عبارة  الضبط  ألن  شاذا"  يكون  "وال  قوله  عن  "الضابط"  بقوله  اكتفى  هال 

 ن ضابطا  وهذا معنى الشاذ ؟  الثقات فيما يروونه فإن خالفهم لم يك

الثقات فيما       الثقات على قسمين غالبة ونادرة، فمتى خالف  فالجواب عن ذلك أن مخالفة 

رواه غالبا لم يكن حافظا ومتى خالفهم نادرا  ولو في حديث واحد كانت مخالفته شذوذا  فاحتاج  

 ابطا  المصنف أن يذكر في حد الصحيح السالمة من الشذوذ وكون الراوي ض

فإن قيل هال اكتفى بذكر السالمة من الشذوذ عن اشتراط الضبط في الراوي  ألن الشاذ     

هو الفرد المخالف وإخالل الضبط يوجد لمخالفة الثقات غالبا فحيث جعلنا الشذوذ يمنع من  

الحكم على الحديث بالصحة وهو المخالفة في فرد واحد فبطريق أولى أن يمنع من خالف في  

 ثيرة غالبة على رواية الثقات وهو الذي قيل إنه يحصل به اختالل الضبط ؟  أفراد ك

 (1222) فالجواب أنه أراد أن ينص عليها حتى يعلم ذلك بطريق المنطوق 

الراوي ال يكفي، ألنه وإن كان      قلت: ويظهر لي سبب آخر وهو أن اشتراط الضبط في 

ضابطا  فإنه ال يسلم أحد من الخطأ، فلذلك احتاط المحدثون ولم يكتفوا بكون الراوي ضابطا ،  

الحديث   بجمع طرق  ذلك  على  مستعينين  الرواية  هذه  في  يخطئ  لم  كونه  من  يتأكدون  فهم 

 واة والنظر في القرائن والخبرة الثاقبة والموازنة بين الر 
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 ـاذ: ـواع الشـأنـ

إذا كان الشاذ من الحديث هو رواية أخرى خالفت المحفوظ، فإن هذه المخالفة متنوعة، فقد     

وهنا فإن الناقد  تكون بزيادة، أو بنقص مؤثر في المعنى، أو تبديل في السياق، ونحو ذلك،  

عبارة: غير محفوظ، أو منكر، أو شاذ، ونحو ذلك مما يدل على الحكم    خطأ الثقة يُطلق على  

 ، على التفصيل اآلتي: بخطأ السياق الذي أتى به الراوي

 الزيادة المحكوم بخطئها -1

منهج نقاد المحدثين أن زيادة الثقة تعامل حسلب حلال اإلسلناد والقلرائن المحتفلة، فتكلون     

 زيادة محفوظة مقبولة في حال:

 جاءت من ثقة حافظ -    

 ولم يكن هناك قرينة على خطأ الراوي المتفرد بها  -    

ى خطلأ المتفلرد أما إذا كانت من ثقة ال يُعتمد على حفظه، أو كانت هنلاك قرينلة تلدل عل    

 بالزيادة، فهنا ال يتردد الناقد بالحكم عليها بالشذوذ أو النكارة

أما الفقهاء فإنهم يفرقون بين كون الزيادة منافية ألصل الحديث، أو غير منافية، فإذا كانت     

منافية ردوها، وبخالف ذلك تُقبل الزيادة ما دامت من ثقة، وهلو ملا قلرره ابلن الصلالح فلي 

ختارا بذلك منهج الفقهاء، وهو ما درج عليه ابن حبان الحاكم وغيرهما ممن صلنف مقدمته م

 في الحديث 

واستقراء منهج الشيخين البخاري ومسلم، ومنهج نقاد الحديث يحيلى القطلان وابلن مهلدي    

وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ونحوهم من علماء النقد يجد أن الحكم بقبول الزيادة يدور على 

د الترجيح والقرائن التي تحتف بكل رواية، فلكل حديث عندهم نقد خاص دون أن أساس قواع

 يكون هناك قاعدة واحدة للقبول أو الرد 

قال أبو عيسى الترمذي: "ورب  حديث إنما يُستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصلح    

 إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه.." 

 ( 1223ن كان الذي زاد ثقة ال يُعتمد على حفظه ال تُقبل زيادته)قال ابن رجب : "يعني وإ    

وهذا ما قرره علماء الحديث المتأخرون أمثال العالئلي والعراقلي وابلن حجلر، وغيلرهم     

 ممن قرر وأظهر مذاهب نقاد الحديث المتقدين
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 ومن ذلك قول الحافظ:

ن العُلماءِّ  "      عٍ مِّ َر َعني َجمي تُهِّ ن غيرِّ تفصيٍل، وال يَتَأَتَّى ذلك  واشي لقا  مِّ يادةِّ ُمطي ُل بقَبولِّ الز ِّ القَوي

الشُّذوَذ   روَن  يفس ِّ ثمَّ  شاذ ا ،  يكوَن  ال  أَني  الصَّحيحِّ  في  طوَن  يشتَرِّ الَّذيَن  ثيَن  الُمَحد ِّ طريقِّ  على 

 بُمخالَفةِّ الث ِّقةِّ َمن هو أَوثُق منهُ . 

منُهم      ذلك  أَغفَل  ني  مَّ مِّ الحديثِّ     والعََجُب  حد ِّ  في  الشُّذوذِّ  انيتفاءِّ  تِّراطِّ  باشي تِّرافِّه  اعي مَع 

 .  الصَّحيحِّ، وكذا الَحسنِّ

أَ       عن  مينَ والَمنقوُل  الُمتَقَد ِّ الَحديثِّ  ةِّ  حنبٍل،  كا  ئمَّ بنِّ  وأَحمَد   ، القَطَّانِّ ويحيى  دي،  َمهي بنِّ 

ِّ بنِّ المَ  ِّ، وأَبي ويحيى بنِّ َمعيٍن، وعلي  ِّ، والبُخاري  ع  ديني  ِّ،  ُزري ةَ الرازي، وأَبي حاتٍم، والنَّسائي 

هم  ِّ وغيرِّ يادةِّ وغيرها، وال يُعيَرفُ اعتباُر التَّرجيحِّ فيما يتعلَُّق ب   -والدَّارقطني  عن أَحٍد منُهم    الز ِّ

يادةِّ.   إِّطالُق قَبولِّ الز ِّ

يادةِّ الث ِّقةِّ     َل بقَبولِّ زِّ ن الشَّافعيَّةِّ القَوي ن ذلك إِّطالُق كثيٍر مِّ ِّ  وأَعيَجُب مِّ ، مَع أَنَّ نصَّ الشافعي 

بيطِّ ما نَصُّهُ:   اوي في الضَّ ه على ما يُعيتَبَُر حاُل الرَّ يدلُّ على غيرِّ ذلك  فإِّنَّهُ قاَل في أَثناءِّ كالمِّ

ن الُحفَّاظِّ لم يُخالِّفيهُ )ويكوُن إِّذا أشيَرك أَحد  َد حديثُهُ أَنيقََص كاَن في ذلك دليٌل ا  مِّ ، فإِّني خالَفَهُ فُوجِّ

َرجِّ حديثِّهِّ، ومتى خالََف ما َوَصفيُت أَضرَّ ذلك بحديثِّهِّ( على ص ةِّ َمخي    (1224) "حَّ

 فزيادة الثقة إما أن تكون محفوظة أو مردودة

وتكون محفوظة مقبولة إذا كانت من ثقة ملتقن، وللم يكلن هنلاك قرينلة عللى خطلأ الثقلة،    

ومدار قبولها أو ردها إنما يعود لقواعد الترجيح، والقرائن المحتفة، فإذا كان الذي زاد جماعة 

 من الثقات قُبلت الزيادة، وكذا يقبل النقاد الزيادة إذا كان الذي زاد حافظا  مبرزا  

 دة الثقة:أقسام زيا

 سم زيادة الثقة إلى زيادة في السند وزيادة في المتنقتن   

 والزيادة في السند تشمل صور عديدة منها:

الحديث المروي بإسنادين أحدهما عاليا  واآلخر نازال ، والسند النازل فيه زيلادة محفوظلة   -  

 من ثقة يُعتمد على حفظه

، قه بسند متصل، فهذا من نوع الشلاذ والحديث المروي بسند منقطع، إذا جاء راو ثقة وسا  -  

 وهنا يستنكر النقاد السند الموصول ألن المحفوظ هو االنقطاع
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لمزيد في متصل األسانيد" وهلو: زيلادة رجلل فلي سلند ظلاهره االتصلال عللى سلبيل و "ا  -

الخطأ، فهنا زيادة الرجل في السند هي زيادة من ثقة لكن لملا خلالف ملن هلو أوثلق أو أكثلر 

 عددا  ودلت القرائن على خطئه كانت الزيادة شاذة مردودة، والسند صحيح متصل بدونها

ل، إذا كان من ثقة، فهنا إذا كان الثقة يُعتملد عللى حفظله، أما رفع الموقوف ووصل المرس  -

د   وال يوجد من القرائن ما يدل على خطئه، فهو إسناد مجو 

وإذا كان الصواب هو الوقف أو اإلرسال، كلان ملا يخالفله ملن الرفلع أو الوقلف ملردود،    

 ويعبر عنه بعض النقاد بقولهم: منكر، أو معلول

ملا تقلدم هلو ملنهج نقلاد الحلديث، أملا الفقهلاء واألصلوليون فلإنهم وهنا يجدر التنبيله أن     

يأخذون بالرفع أو الوصل إذا كان من ثقة، ويسمونها زيادة ثقة، دون التفات إلى تفصيل نقلاد 

 ( 1225الحديث)

ز رهما ممن صن ف في الصلحيحيوعلى منهج الفقهاء سار ابن حبان والحاكم وغ   ، لهلذا تميل 

 على منهج نقاد الحديث لكونهما سارا  الشيخان

 الفرق بين زيادة الثقة والمدرج 

هو "ما أُدخل في الحديث مما ليس منه"، فهو زيادة من ثقة أو ضعيف على سبيل   المدرج:    

 الوهم، ويكون المحفوظ من الحديث بدون هذه الزيادة المدرجة

اوي، بلالخبرة ويعرف الناقد أن هذه الزيادة ليست من أصل الحديث بل هلي وهلم ملن اللر   

 وجمع الطرق والمفاضلة بين الرواة

 أن اإلدراج يكون من ثقة ويكون من ضعيف  فالفرق األول

 هو أن اإلدراج يُعرف بأمور أخرى غير المخالفة: منها ::  ثانيوفرق 

 ) وهو نقد للمتن(  --استحالة إضافته إلى النبي  -

 - -وتصريح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي  -

وورود رواية أخلرى مفصللة للقلدر الملدرج فيله، بلأن يصلرح بعلض اللرواة بتفصليل    -

 (1226المدرج فيه عن المتن المرفوع بأن يضيف الكالم إلى قائله")

 

 47المدخل إلى اإلكليل، الحاكم:   - 1225
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لحلديث، كملا وفرق ثالث: هو أن كثيرا  من المدرج يقع تفسيرا  لبعض األلفاظ الواقعلة فلي ا

في أحاديث الشغار والمحاقلة، والمزابنة والقزع ونحو ذلك، قلال ابلن حجلر: "واألملر فيله 

 (1227سهل، ألنه إن ثبت رفعه فذاك، وإال فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره")

 مثال اإلدراج:

حديث سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بلن حبليش، علن ابلن مسلعود  -1

يرة شرك، وما من ا إال   -هللا  قال:  قال رسول  (1228)، ولكن هللا يذهبه بالتوكل()الطِّ

فقوله: "وما من ا إال  ، ولكن هللا يذهبه بالتوكل" زيادة من أحد رواة السند، وقد حكلم النقلاد     

بذلك للقلرائن، دون أن يكلون هنلاك روايلة أخلرى بينلت هلذا اإلدراج، قلال البخلاري: كلان 

سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: "وما منا إال، ولكن هللا يذهبله بالتوكلل": هلذا عنلدي 

 (1229ن مسعود)قول اب

الرسول     أن  وهو  اجتهادي  ومستنده  كونها    -  -قلت:  مع  الطيرة  من  شيء  في  يقع  ال 

 (1230) شركا ، فدل على أنه مدرج من كالم الراوي. ويمتنع نسبتها إلى النبي الكريم

الطيرة شرك" جملة تامة اكتمل بها المعنى، فهذه قرينة أخرى  يضاف إلى ذلك أن قوله: "   

 بعدها مدرج على أن ما  

ما ذكره ابن الصالح، في مقدمته في مبحث الحديث المدرج، قلال: ومنهلا أن يُلدرج فلي    -2

متن حديث بعَض حديٍث آخر مخالٍف لألول في اإلسناد، مثاله رواية سعيد بن أبي مريم، عن 

قلال:) ال تباغضلوا، وال تحاسلدوا، وال   -  -مالك، عن الزهلري، علن أنلس، أن رسلول هللا

 سوا.. الحديث(تدابروا، وال تناف

فقوله: "وال تنافسوا" أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر، رواه مالك عن أبي الزنلاد    

علللن األعلللرج علللن أبلللي هريلللرة، فيللله: ) ال تجسسلللوا وال تحسسلللوا، وال تنافسلللوا، وال 

 (1231تحاسدوا()

 
 المرجع السابق، الموضع نفسه - 1227
،  والترمذي في جامعه، كتاب  3910، حديث رقم:2/409أخرجه أبو داود، في سننه،كتاب الطب، ج- 1228

،  13/491، صحيح ابن حبان ) تحقيق األرناؤوط( ج 1614، رقم:4/16السير، باب ما جاء في الطيرة، ج

 6122رقم:
 299الترمذي، العلل الكبير، حديث رقم: - 1229
 1/246، ج1السخاوي، فتح المغيث، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط - 1230

 )مع التقييد واإليضاح(   129ابن الصالح، المقدمة ، ص: - 1231
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 -لنبليذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن بن نابل، عن أبي الزبيلر علن جلابر، أن ا  -3 

-  ()(، وذكلر أن زيلادة 1232كان يقول في التشهد: ) باسم هللا وباهلل، والتحيللات هلل..الحلديث

التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد:) وأسأل هللا الجنة وأعوذ بله 

ة، وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس، بدون الزيلاد ،  من النار(

ثللم قللال: "والزيللادة فللي األخبللار ال تلللزم إال عللن الحفللاظ الللذين لللم يعثللر عللليهم الللوهم فللي 

 (1233حفظهم")

فاألمثلة السابقة هي أمثلة للملدرج، وهلي زيلادات لثقلات محكلوم بخطئهلا، ينطبلق عليهلا 

 وصف الشذوذ 

 الشذوذ بالنقص من الحديث -2

 والمقصود هو النقص المؤثر في المعنى

 ذلك:أمثلة 

روى يحيى الليثي، عن مالك، عن ابلن شلهاب، علن عبيلد هللا بلن عبلد هللا بلن عتبلة بلن   -1

بجاريلة لله  –صللى هللا عليله وسللم-مسعود: ) أن رجال من األنصلار جلاء إللى رسلول هللا 

. فقلال لهلا فلإن كنلت تراهلا مؤمنلة أُعتقهلاسوداء، فقال: يا رسول هللا إن علي  رقبة مؤمنة،  

 أتشهدين أن ال إله إال هللا، قالت: نعم. .. الحديث( –صلى هللا عليه وسلم –رسول هللا 

: وقد       يحيلى لفلظ هلذا الحلديث، ورواه ابلن بكيلر وابلن القاسلم فللم   جّودقال ابن عبد البر 

 يذكروا "فإن كنَت تراها مؤمنة" ، وقاال: يا رسول هللا، علي  رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟  

بجاريلة لله  –صلى هللا عليه وسلم –القعنبي: أن رجال من األنصار أتى رسول هللا  ورواه     

سوداء، فقال: يا رسول هللا، أُعتقها ؟ .. فحذف منله:" إن عللي  رقبلة مؤمنلة" ملع أنله فائلدة 

 (1234)الحديث 

 

، وابن ماجه 1204، رقم: 2/39أخرجه النسائي في السنن الكبرى، الصالة، نوع آخر من التشهد، ج  - 1232

ج التشهد،  في  جاء  ما  الصالة،  سننه،  رقم: 1/292في  المستدرك ج292،  في  والحاكم  وصححه    1/266، 

 على شرط البخاري 

 1/435،  شرح العلل ، ابن رجب، ج 25التمييز، اإلمام مسلم، ص:  - 1233

 4/107، ج 1990 1رح الزرقاني على موطأ مالك ، دار الكتب العلمية، طش - 1234



428 

 

تُعد شاذة حيث حذف جملة من الحديث لها تأثير في الحكم، كملا أن روايلة   فرواية القعنبي   

د الذي ساقه يحيى الليثي، وهلو  ابن بكير وابن القاسم فيها تغيير للسياق يخالف السياق المجوَّ

 ثقة حافظ

أخرج البيهقي بإسناده عن شعبة، عن النعمان بن سالم، علن عملرو بلن أوس، علن أبلي   -2 

يا رسول هللا إن أبي شيخ كبير ال يستطيع الحلج والعملرة وال الظعلن. قلال: رزين، أنه قال:  

 أحجج عن أبيك واعتمر. 

ثم نقل البيهقي قول مسلم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ال أعلم فلي إيجلاب العملرة حلديثا     

ده شعبة  (1235)أجود من هذا وال أصح منه، ولم يجوده أحد كما جو 

من الثقات منهم: شعيب، وصالح بن كيسان، ويونس، وعقيلل،  ذكر الدارقطني أن جماعة  -3

ر قلال لعملر: لوسفيان بن حسين، رووا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن عمر، أن أبا بك

 ذكر حفصة -–ول هللا لت أن رسلنت علملي قد كل"لم يمنعني أن أرجع إليك بشيء إال أن

وأسنده وقال فيه: "للم يمنعنلي   فجّودهناد  قال الدارقطني: ورواه معمر عن الزهري بهذا اإلس

يلذكرها وللم أكلن –صللى هللا عليله وسللم -أن أرجع إليك شيئا إال أني كنت سمعت رسول هللا

 "-صلى هللا عليه وسلم–ألفشي سرَّ رسول هللا 

وهو حديث صحيح عن الزهري، أخرجه البخاري في الصحيح من حلديث معملر، وملن     

 (1236ب عن الزهري)حديث صالح بن كيسان وشعي

أخرج الدارقطني في سلننه، ملن طريلق  أبلي بكلر النيسلابوري، حلدثنا أحملد بلن سلعيد    -4

بان بن هالل، حدثنا همام، قال سمعت قتادة يحلدث علن عكرملة، علن ابلن  الدارمي، حدثنا حِّ

أن  - -عبلاس، أن عائشلة اشلترت بَريلرة فأعتقتهلا، واشلترطوا اللوالء، فقضلى رسلول هللا

ة " الوالء لمن أعتق، وخي رها د ة الُحر  ق بينهما، وجعل عليها عِّ  فاختارت نفسها، ففر 

د ة الحرة "، ألن عفان بلن مسللم وعملرو   جّود  :-النيسابوري–قال أبو بكر  حبان في قوله "عِّ

 (1237بن عاصم روياه، فقاال: "وأمرها أن تعتد "، ولم يذكرا عد ة الحرة.)
 

العمرة،   -1235 وجوب  باب  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق  العلمية،  الكتب  دار  الكبرى،  السنن  البيهقي، 

4/350   

ج- 1236  ، سابق  مرجع   ، الواردة  العلل  ك     1/154الدارقطني،  في صحيحه،  البخاري  أخرجه  والحديث 

طبة، وباب من قال ال نكاح إال بولي النكاح، باب   تفسير ترك الخِّ

 3/294الدارقطني، السنن ، ج - 1237
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ونقل البيهقي عن اإلمام أحمد أنه قال: وكذلك قاله هدبلة علن هملام: "فأمرهلا أن تعتلد علدة  

الحرة "، ثم ساق البيهقي روايات متعددة عن قتادة بالسلند الملذكور، وفيهلا: "جعلل عليهلا علدة 

 (1238الحرة ")

 وهو أحد صور الشذوذ  ) وهو التقديم والتأخير في عبارة الحديث(القلب:  -3

يحيى بن سعيد، عن عبيد هللا، أخبرني خبيب بن  ما رواه مسلم من طريق    -1ثلته:  ومن أم  

 قال :  عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة عن النبي  

.. ورجل تصلد ق بصلدقة فأخفاهلا حتلى ال حت ظله يوم ال ظل  إال ظله..)سبعة يظلهم هللا ت  

 (1239تعلم يمينه ما تنفق شماله.()

ووقع في صحيح مسلم مقلوبا" حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله " قال الحافظ ابن حجر: "    

وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصالح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره 

على ما يقع في اإلسناد، ونبه عليه شيخنا في محاسن االصطالح ومثل له بحديث: "إن ابن أم 

 (1240والوهم من شيخ مسلم أو من شيخ شيخه يحيى القطان..") ؤذن بليل...مكتوم ي

البخاري على الصواب ولفظه: )..حتى ال تعلم شماله ما تنفق   صحيح  والحديث مروي في   

 (1241)يمينه(

ومن أمثلته أيضا: حديث محمد بن عبد هللا بن الحسن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي   -2

: )إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبلرك البعيلر، وليضلع يديله --رسول هللا  هريرة قال: قال  

 (  1242قبل ركبتيه()

 

 7/742البيهقي ، السنن الكبرى ، مرجع  سابق ، ج - 1238

 1031، رقم:2/715مسلم، الصحيح، كتاب الزكاة، فضل إخفاء الصدقة ج - 1239

 143/ 2ابن حجر ،فتح الباري،   - 1240

 6421رقم:   6/2496عة، باب من جلس في المسجد، جالبخاري، الصحيح، كتاب الجما - 1241

، والنسائي في سننه الكبرى، 840، رقم:222/ 1أبو داود في سننه، كتاب الصالة، كيف يضع ركبتيه،  - 1242

، وإسناده صحيح، إال أن بعضهم أعله:  فقد  8955، رقم:   14/515، وأحمد في المسند  2/58كتاب الصالة،  

مد بن عبد هللا بن الحسن: لم يتابع عليه، وال أدري أسمع من أي الزناد  قال البخاري بحق راوي الحديث مح

 ( تحقيق السيد هاشم ندوي، دار الفكر، بيروت(  814، رقم:1/123أم ال. )البخاري، التاريخ الكبير ج

في هذا الحديث مستقيما ال إحالة فيه وذلك أن البعير   قال الطحاوي: ووجدنا ما روي عن رسول هللا       

ركبتاه في يديه وكذلك كل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم بخالف ذلك ألن ركبهم في أرجلهم ال في أيديهم  
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قال ابن القيم: إن حديث أبي هريرة مما انقلب على بعض الرواة متنله، وأصلله: )وليضلع    

 (1243ركبتيه قبل يديه ()

ييث أبي قال الشيخ علي القاري    ُهَرييَرة انقلب متنه َعلَلى راويله" : ) وقول ابن القيم :"إن َحدِّ

َوايَة راٍو مع كونها صحيحة() فِّييهِّ نظر، إِّذي لَوي فتح َهذَا الباب لَمي يَبيَق اعتماد َعلَى رِّ
1244) 

قلت: القول بالقلب هنا دعوى ال دليل عليها من جهة الراوية، واألصل عدم القلب، خاصة      

ة، وكلان األوللى إعاللله بتفلرد اللراوي ملع إذا كان معنى الحديث يتفق مع األصول الشلرعي

 تأخر طبقته، وكونه ليس له أصل من حديث أبي هريرة

 )وهو تغيير اللفظ مع بقاء صورته (التصحيف: -4

بلن أبلي   -ومثاله: ما أخرجه أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو بكروهو أحد صور الشذوذ:       

عن عيلاض، علن أبلي سلعيد، قال:)كنلا   حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم،  -شيبة

 (1245()يعني الجد  - –نورثه على عهد رسول هللا 

هذا الحديث ظاهره الصحة، لكن سأل عنه ابن أبي حاتم فقال: ُسئل أبو زرعة عن حديث     

: اض بن عبلد هللا، علن أبلي سلعيد قلالرواه قبيصة، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عي

 (-يعني الجد  - -)كنا نورثه على عهد رسول هللا

فقال أبو زرعة: هذا خطأ، أخطأ فيه قبيصة، إنما هو: ) كنا نؤدي صدقة الفطر على عهلد    

 -(1246) -رسول هللا

وقال اإلمام مسلم في التمييز: هذا خبر صح ف فيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا اإلسناد     

(، يعنلي فلي - -قلال:) كنلا نؤديله عللى عهلد رسلول هللا  -يد يعني عن أبي سلع-عن عياض 

 

على   فنهى رسول هللا   البعير  يخر  كما  رجليه  في  اللتين  ركبتيه  على  يخر  أن  المصلي  الحديث  هذا  في 

يه ولكن يخر لسجوده على خالف ذلك فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخالف ما ركبتيه اللتين في يد

 يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه فبان بحمد هللا ونعمته أن الذي في هذا الحديث عن رسول هللا  

 ( 1/100كالم صحيح ال تضاد فيه وال استحالة فيه وهللا نسأله التوفيق ) شرح مشكل اآلثار  ج

 215/ 1، ج13زاد المعاد: تحقيق شعيب األرناؤط وزميله، مؤسسة الرسالة، ط - 1243

 1/552مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري:  - 1244

 2/346أبو يعلى ، المسند،  ج - 1245
 1641، سؤال رقم:2/52ابن أبي حاتم، علل الحديث،  ج - 1246
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الطعام وغيره في زكاة الفطر، فلم يقر  قراءته، فقلب قولله إللى أن قال:"نورثله" ثلم قللب لله 

 (1247معنى فقال: يعني الجد)

ومثال آخر: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد  

قلال: )ملن ملات   -  -ن موسلى بلن وردان، علن أبلي هريلرة، علن النبليبن أبي عطاء، ع

 مريضا  مات شهيدا  ووقي فتان القبر(

ريج هكلذا رواه،     قال أبي: هذا خطأ، إنما هلو: ) ملن ملات مرابطلا ...(، غيلر أن ابلن جلُ

 وإبراهيم بن محمد هو عندي ابن أبي يحيى

 (1248)"الصحيح "من مات مرابطا  ث فقال: وُسئل أبو زرعة عن هذا الحدي  

 تغيير سياق الحديث -5

 ومن مظاهر ذلك: اختصار متن الحديث أو روايته بالمعنى     

: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يذكر حديث عبد اللرزاق، علن معملر، ومثال االختصار     

 أشار في الصالة بأصبعه( - -عن الزهري، عن أنس: ) أن النبي

أنه َضعَُف فقلد م أبلا بكلر  - -قال أبي: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي     

 .. فذكر الحديث  --يصلي بالناس فجاء النبي

خطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة ألن عبد الرزاق اختصر هلذه الكلملة قال أبي: أ   

إنما أشار بيده فلي  - -وأدخله في باب "من كان يُشير بأصبعه في التشهد"  وأوهم أن النبي

 (1249التشهد، وليس كذلك هو.)

رة، : ما رواه يحيى القطان، عن شعبة، قال: حلدثني عملرو بلن ملومثال الرواية بالمعنى    

عن عبد هللا بن سلمة، عن صفوان بن عسال، قال:،  فذكر قصة.... وفيها: إن يهلوديين قلاال 

 ) نشهد إنك رسول هللا(  - -للنبي

(، للو 1250قال أحمد بن حنبل: خالف يحيى بن سعيد غير واحد، قالوا: ) نشهد إنك نبلي()    

 (1251طأ فيه خطأ  قبيحا )قالوا: "نشهد إنك رسول هللا"  كانا قد أسلما، ولكن يحيى أخ

 
1247 -: التمييز  الوادعي، ص:   26مسلم،  هادي  بن  مقبل  الصحة،  معل ة ظاهرها  أحاديث  وانظر:    ،159  ،

 2، دار اآلثار صنعاء، ط168رقم
 1060، سؤال رقم:  1/358ج  علل الحديث، ابن أبي حاتم، - 1248

   453، سؤال رقم:  1/160ابن أبي حاتم، علل الحديث ، ج - 1249
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ما أورده ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل، عن    ومثال آخلر:     

 : )ال وضوء إال من صوت أو ريح( -  -أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا

قال أبي: هذا وهم، اختصر شعبة متن هذا الحديث فقلال:) ال وضلوء إال ملن صلوت أو    

 :-ورواه أصحاب ُسهيل عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ريح(، 

)إذا كان أحدكم في الصالة فوجد ريحا  من نفسه فال يخرجن حتى يسلمع صلوتا  أو يجلد    

 (1252ريحا ()

قلت: واضح من رواية شعبة أنه روى بالمعنى فأخطأ المراد، إذ إن الراويلة المحفوظلة    

 عن سهيل مقي دة بالصالة فجعله شعبة عاما، فأوهم أنه ال ينقض الوضوء إال المذكور

 ومثال آخر:

ما رواه أبو داود والترمذي: من حديث عبد الواحد بلن زيلاد، علن األعملش، علن ابلي     

 ي هريرة مرفوعا: )إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه(صالح، عن أب

بين البيهقي أن عبد الواحد خالف العدد الكثير في هلذا فلإن النلاس إنملا رووه ملن فعلل     

النبي صلى هللا عليه وسلم ال من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقلات أصلحاب األعملش 

 (1253بهذا اللفظ)

 الشذوذ وصوره، والحمد هلل رب العالمين  الم عن مفهوموبهذا ينتهي الك     

  

 

الترمذي، في جامعه، كتاب االستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، وقال: حسن صحيح، وابن   - 1250

 2/3705ماجه، في األدب، باب الرجل يقبل يد الرجل، 

، منهج اإلمام أحمد في إعالل  2/958أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، برواية ابنه عبد هللا، ج   - 1251

 970ص:2، ج1األحاديث، د. بشير علي، وقف السالم الخيري، الرياض، ط

 107مسألة رقم:  1ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج - 1252

 3/45السنن الكبرى: ج  1253
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 التخصص والتمكن من صنعة الحديث وقواعد النقد 

 وأ ثره في كشف العلل 

فهناك الكثير    –التخصص في علم الحديث ضروري، لكن التخصص وحده ال يكفي      

، فال  -لكن بينهم وبين النقد أودية  وجباال  -ممن يحملون شهادة التخصص في علم الحديث 

بد من إتقان الصنعة وتوفر الملكة النقدية، والمطلع على تاريخ السنة وتاريخ النقد، يجد  

ال علم  في  المتخصصين  وذلك  أن  قلة،  كانوا  النقاد  لكن  بمكان،  الكثرة  من  كانوا  حديث 

 فضل هللا يؤتيه من يشاء

فمثال: اإلمام الشافعي محدث، لكنه شعر أنه ليس متفرغا  لنقد الحديث النشغاله بالفقه،      

 (1254فاعتمد في النقد على اإلمام أحمد ) 

كانوا محدثين ومتخصصين،    وهؤالء الذين كانوا يسألون ابن معين في الجرح والتعديل   

 لكنهم كانوا يسألون العالم الناقد الخبير الممارس وهو ابن معين 

علل       في  البخاري  شيخه  يسأل  المشهور،  المحدث  وهو  الترمذي  إلى  أيضا  انظر 

لشيخه   الترمذي  احترام  مدى  يعرف  للترمذي(  الكبير  العلل  كتاب)  طالع  ومن  الحديث، 

وأح  لنقده  وإذعانه  الصنعة  البخاري  لصاحب  الترمذي  من  اعتراف  إال  ذلك  وليس  كامه، 

 وتسليم بأحكامه 

وال ننسى موقف اإلمام مسلم، وهو اإلمام الناقد كيف أنه أذعن لشيخه البخاري عندما     

أوضح له علة إحدى روايات حديث كفار المجلس ، فقد انكب عليه يقبله ويقول له:) ال  

 (1255لدنيا مثلك() يبغضك إال حاسد، وأشهد أن ليس في ا

الفقهاء      شيخ  الثبت  الحافظ  بقوله:"  الذهبي  اإلمام  وصفه  الذي  البرقاني:  وهذا 

( ، ومع ذلك فإن هذا الحافظ قد أذعن للدارقطني وعرف مقداره وكتب 1256والمحدثين") 

 

 سبق توثيق ذلك في بداية البحث - 1254

ط- 1255 بيروت  العربي،  الكتاب  دار  بغداد،)  ج1تاريخ  أع2/29(  سير  األرناؤوط،  ،  تحقيق  النبالء،)  الم 

 436/ 12مؤسسة الرسالة(  

 101/ 11سير أعالم النبالء - 1256
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في الجرح والتعديل، ثم كان الجامع لما أماله الدارقطني من علل الحديث،   عنه سؤاالت 

 ( 1257بعد سؤاالت المحدث أبو منصور الكرخي، وهو محدث أيضا) 

أن صناعة الحديث ومعرفة    -رحمك هللا–: " واعلم  -رحمه هللا  –ولهذا قال اإلمام مسلم   

، ألنهم الحفاظ لروايات الناس  أسبابه، من الصحيح والسقيم، إنما هي ألهل الحديث خاصة

 (1258العارفين بها دون غيرهم، ..") 

(:  277( رحمه هللا قال اإلمام أبو حاتم)ت: 264ولهذا لما توفي أبو زرعة الرازي)ت:    

 (1259"ذهب الذي كان يُحسن هذا  المعنى، ما بقي بمصر وال بالعراق أحد يُحسن هذا") 

أبو عبد هللا بن منده: "إنما خص       تعالى بمعرفة هذه األخبار نفرا  يسيرا  من  وقال  هللا 

متبع   أو  حنيفة،  وأبي  الشافعي  علم  في  متفقه  أو  الحديث،  كتابة  كثرة  يدعي  ممن  الناس 

في   يتكلموا  أن  لهم  فليس  الخواطر،  وأهل  النون  وذي  والجنيد  المحاسبي  الحارث  لكالم 

به،   المعرفة  وأهل  أهله  عن  أخذه  من  إال  الحديث  علم  من  يتكلم  شيء  فحينئذ 

 (1260بمعرفته") 

علماء      من  فئة  به  نهض  الروايات  ونقد  السقيم  من  الصحيح  تمييز  أن  نجد  وهكذا، 

 الحديث الذي تضلعوا من أدوات الملكة النقدية،  

وهو من  ي هو أساس لمن ينقد األحاديث : ) وقال الحافظ ابن حجر واصفا علم العلل الذ    

وأدقها، وال يقوم به إال من رزقه هللا تعالى فهما ثاقبا وحفظا  أغمض أنواع علوم الحديث  

واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية باألسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إال  

 (1261قليل من أهل هذا الشأن.() 

علم   يُحسن  ممن  الصحيحين  أحاديث  ينقدون  الذين  هؤالء  هل  نسأل  أن  لنا  يحق  وهنا 

 العلل؟ل

 

-1/67ج  -انظر مقدمة تحقيق العلل الواردة للدارقطني ل تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي، رحمه هللا  - 1257

 1،  دار طيبة، ط68

 218التمييز، اإلمام مسلم: ص: -1258

 ، دار الفكر بيروت. 356الجرح والتعديل، ص:تقدمة المعرفة لكتاب  - 1259

 1/34شرح علل الترمذي، ابن رجب، ج-1260

 ( 1) تحقيق د. نور الدين عتر، ط  89نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، ابن حجر العسقالني، ص: - 1261
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لهذا فإن النقد الصادر من متخصص فهو مرحب بله ، ومتخصلص بمعنلى أنله ملتقن     

لصنعة الحديث وقواعد النقد، وعالم بمنهج الشيخين، ال ينطللق ملن االنتصلار لملذهب أو 

وليس عللى صلفحات الجرايلد أملام  -طائفية عقائدية، ويطرح نقده أمام أهل االختصاص،

و الجاهلين بها، الذين يفرحون لكلل ملن يهلدم لبنلة ملن العوام وأمام الحانقين على السنة أ

 صرح السنة

وقد يقول قائل: وما المانع أن يأتي النقد من غير متخصص في الحديث، فقلد يفلتح هللا        

على من يشاء ويطلع على علة في متن حديث ما أو في سنده؟  نقول جوابا على ذلك : إن 

مفيد والنتائج السليمة من أهل الصنعة واالختصاص، هذا كالم نظري، وإنما يأتي البحث ال

والمطلع على انتقادات غير المتخصصين أو انتقادات المذهبيين يجلدها علادة تركلز عللى 

انتقاد متون أحاديث تلقتها األمة بالقبول، بحجة مخالفة العقل أو القرآن ونحو ذللك، وكلأن 

بلال عقلل أو كلانوا ال يفهملون جيوش المحدثين وعلماء األملة عللى ملدى القلرون كلانوا  

القللرآن، والواقللع أنهللم كللانوا أكثللر عقالنيللة وأكثللر فهمللا وتللدبرا للقللرآن، لللذلك احترمللوا 

النصوص واحترموا عقولهم أن تتدخل فيما هو معقول أو فيما هو خارج مجلال عقلولهم، 

بظواهر وإذا انتقد هؤالء شيئا من األسانيد تراهم يُظهرون جهلهم لهذه الصنعة ويتمسكون 

 األمر جاهلين خفايا ودقائق هذا العلم.

ثم إن فتح باب النقد لكل من هب ودب يوهن السنة ويوهن مراجعنا العظيمة، بتسلق من       

ال يحسن النقد، ويجعلها تحت رحمة عقول ال تعرف حجمها وال تعرف مجالها، وال تدرك 

، واالشلتغال بملا ال خطورة ما تقول، ثم هي غيلر منزهلة علن الغلرض وطللب الشلهرة  

من حسن إسالم المرء تركله إذ يقول:)  -صلى هللا عليه وسلم  –يعنيها، وصدق رسول هللا  

 (1262ما ال يعنيه()

، وقد الحديث  لما تيسر لنا كتابته من دراسات تختص بعل  بتوفيق هللا تعالى  وبهذا ينتهي    

هلل، يوافقله 1439انتهيت من مراجعته فلي يلوم الجمعلة المباركلة التاسلع ملن رمضلان،  

العلم،  ة لوجهه الكريم وأن ينفع به طلب الصا  م ،  أسأل هللا تعالى أن يجعله خ  25/5/2018

 ه مشكروا مأجورا  وباهلل التوفيقجد خلال  أو نقصا  أن يُزودنا بيراجيا  من 
 

،  وأحمد    1402حديث صحيح أخرجه : مالك في الموطأ، مرسال، من حديث علي بن الحسين  ، رقم:   - 1262

، والترمذي من حديث أبي هريرة،، كتاب الزهد  1646ند من طريق علي بن الحسين عن أبيه، رقم: في المس

هللا رسول  وسلم  -عن  عليه  هللا  :-صلى  رقم  رقم  2239،  في صحيحه:  حبان  وابن  الشيخ 229،  تحقيق    ،

 ، وقال الشيخ شعيب:  حسن لغيره2شعيب، مؤسسة الرسالة ، ط
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 لمين. والحمد هلل رب العا 

 ع: ـالمراج

 مقدمة الكتاب ، 1403 تحقيق عبد الرحمن الفريوائي،قاني، ر، الجووالمناكير األباطيل -

 68، ص: 1، ابن  تيمية، تحقيق محمد الصبا ، المكتب اإلسالمي، ط أحاديث القصاص  -

 ،2أحاديث معلة ظاهرها الصحة، مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار، اليمن،ط -

   2005, محمد أبو شهبة، دار الجيل، االسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د  -

 مخطوط رسالة دكتوراة،  رامز أبو السعود،  د. األشباه في العلل،  -

 محمود أبو رية  ،6دار المعارف، مصر، ط  أضواء على السنة / -

   1987البيان النبوي: محمد رجب  البيومي، دار الوفاء، ط أولى    -

المدينة    - السنة،  خدمة  مركز  ابن حجر،  العشرة،  بأطراف  المبتكرة  بالفوائد  المهرة  إتحاف 

 1المنورة، إشراف زهير الناصر، ط

 1إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري، ط  -

 2ظاهرها الصحة، مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار، اليمن، ط أحاديث معلة  -

  4اختصار علوم الحديث، ابن كثير، تحقيق وشرح أحمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، ط -

 1اختالف الحديث للشافعي، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 1998،  دار البشائر اإلسالمية، ط أولى –نايف البقاعيلم الحديث، د. علي االجتهاد في ع -

 1آداب الشافعي ومناقبه البن أبي حاتم، تحقيق سيد صقر، ط -

 بيروت ، ط أولى  –، تحقيق البجاوي ، دار الجيل  االستيعاب ، ابن عبد البر

 1أسئلة البرذعي ألبي زرعة الرازي، تحقيق د. سعدي الهاشمي، المدينة المنورة، ط -

ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار...ابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار  اال  -

 1قتيبة، دمشق، ط 

 1االستذكار، ابن عبد البر، تحقيق سالم محمد عطا وزميله، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -

 2005الجيل، االسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د, محمد أبو شهبة، دار  -

 األسماء والصفات، البيهقي، بيروت، دار الكتب العلمية، مصورة، عن الطبعة األولى  -

 بيروت   –اإلصابة في معرفة الصحابة، ابن حجر العسقالني، دار الكتب العلمية -

   1اإلصابة، ابن حجر العسقالني. تحقيق علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط  -
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لمنسوخ من اآلثار،)محمد بن موسى الحازمي، تحقيق راتب حكمي،  االعتبار في الناسخ وا  -

 1966حمص،

   1اإللزامات والتتبع، الدارقطني، تحقيق الشيخ مقبل الوادعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 ألفية العراقي، ترقيم وضبط الدكتور ماهر ياسين الفحل -

 2المعارف العثمانية، الهند، ط اإلمام في الناسخ والمنسوخ، الحازمي، )دائرة  -

 1اإلمام  في معرفة أحاديث األحكام، تحقيق سعد آل حميد، دار المحقق ، الرياض، ط -

 األنوار الكاشفة ، المعلمي اليماني ، المكتب اإلسالمي ، ط ثانية، 

 بداية المجتهد ، ابن رشد ، دار المعرفة ، بيروت ، ط الخامسة  -

وا - الوهم  الواقبيان  القطانإليهام  ابن  الحسن  أبو  األحكام،  كتاب  في  د.  عين  تحقيق   ،

 الحسين آية سعيد 

 ، ط بدون  أحمد بن ثابت، دار الكتب العلمية، مصورة، تاريخ بغداد، الخطيب -

البخاري- الكبير،  الكتب  التاريخ  دار  الهندية،  الطبعة  عن  مصورة  تحقيق  ،  العلمية 

 ، ط بدون  اليماني

 دار الفكر، بيروت(   1التاريخ الكبير ،تحقيق السيد هاشم ندوي،ط  -

 1تاريخ دمشق، تحقيق علي شيري، دار الفكر، دمشق، ط- 

تاريخ يحيى بن معين، رواية الدوري، تحقيق د. أحمد نور سيف، جامعة أم القرى، مكة    -

 المكرمة  

 1دمشق، ط -كرتاريخ ابن عساكر، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة، دار الف -

 تاريخ اإلسالم: دار الكتاب العربي، تحقيق د. عمر تدمري  -

 تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة الدينوري، ) دار الكتاب العربي، بيروت، ط بدون(  -

 1السيد أحمد صقر، مصر، ط -) تأويل مشكل القرآن ( -

 1الصبا ، ط، تحقيق  5-4تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، ص: -

الدين   - للزمخشري: جمال  الكشاف  عبد هللا بن   تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير 

 تحقيق: عبد هللا بن عبد الرحمن   1ط   1414 - الرياض   -يوسف الزيلعي: دار ابن خزيمة

 السعد

 ، الدارقطني ، تحقيق الوادعي ، دار الكتب العلمية ، ط ثانية التتبع واإللزام-

 1ة األحوذي، شرح الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تحف   - 
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  1تحفة األشراف ، المزي، دار الكتب العلمية ،ط -

 1التحقيق في أحاديث الخالف، تحقيق مسعد عبد الحميد، دار الكتب العلمية،  بيروت، ط -

 1الرياض الحديثة، الرياض،طتدريب الراوي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة  -

 تعجيل المنفعة، ابن حجر، دار الكتاب العربي   -

 2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق سامي سالمة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط --

 ، 1تقريب التهذيب، ابن حجر العسقالني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط -

   1تحقيق عبد الرحمن محمد، دار الفكر، بيروت، ط   التقييد واإليضاح، العراقي، -

 1964،  المدينة المنورة ،  عناية عبد هللا هاشم اليماني ،التلخيص الحبير، ابن حجر -

 ، حيدر آباد الدكن، تصوير دار الكتاب العربي  تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقالني-

 تهذيب الكمال ، المزي ، تحيق : د.بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ، ط أولى  -

 ، ابن خزيمة ، تحقيق محمد الهراس، دار الكتب العلمية ، ط أولى  التوحيد -

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، الطبعة المغربية -

ي، دار الكتب العلمية،  الغمارتنزيه الشريعة/أبو الحسن بن عراق الكناني، تحقيق عبد هللا    -

   2بيروت، ط 

أبو    - الفتاح  عبد  تحقيق  الدمشقي،  الجزائري  طاهر  الشيخ  األثر،  أصول  إلى  النظر  توجيه 

    1غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب ط

 ،  1التمهيد، ابن عبد البر، تحقيق مصطفة العلوي، وزارة األوقاف المغربية، ط  -

 1مسلم، تحقيق محمد صبحي حالق، دار أطلس،ط التمييز،اإلمام  -

تنزيه الشريعة/أبو الحسن بن عراق الكناني، تحقيق عبد هللا الغماري، دار الكتب العلمية،    -

 2بيروت، ط 

بيروت   - الصنعاني،  األفكار،  الدين،    ،توضيح  محيي  المدينة  المحمد  السلفية،  مكتبة 

 1طالمنورة،

 تهذيب التهذيب ، حيدر آباد الدكن ،  مصورة  -

   1تهذيب الكمال، المزي، تحقيق د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط  -

 توضيح األفكار ، الصنعاني ، تحقيق محمد محيي الدين ، طبعة أولى . -

 7تيسير مصطلح الحديث ، الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف ،الرياض ط -



439 

 

أبو جعفر الطبري، تحقيق محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،   لبيان عن تفسير آي قرآن،جامع ا  -

   1ط

  ، عالم الكتب، بيروت ط سلفي، تحقيق حمدي الجامع التحصيل في أحكام المراسيل، العالئي-

 أولى 

 1الجامع، الخطيب البغدادي، تحقيق محمد رأفت، الكويت، دار الفالح، ط  -

 1البغدادي، تحقيق د. الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط الجامع، الخطيب  -

   1952الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، حيد آباد الدكن، الهند،  -

 1الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: دار إحياء التراث، بيروت، ط  -

   1حجة هللا البالغة ، الدهلوي ، ط  -

   1992،  1، دار البشير، عمان ط الجغبير، د. عمر الحسن البصري، وحديثه المرسل -

   1خير الكالم في القراءة خلف اإلمام ، البخاري ، ط  -

 1ذيل تاريخ بغداد، ابن الدبيثي، ط  -

 رسالة أبي داود ألهل مكة، تحقيق محمد الصبا ، دار العربية، بيروت  -

 1دار الكتب العلمية، بيروت، طالرسالة، تحقيق أحمد شاكر،  -

 1ط روايات مختلفي األمصار / د. عبد الكريم وريكات،  -

 بيروت  -الروض األنف، عبد الرحمن السهيلي، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، دار المعرفة  -

 14زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، تحقيق الشيخ شعيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -

 هل 1405،  4بيروت، ط سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباني، المكتب اإلسالمي،  -

 ، ( 1سلسلة الضعيفة) دار المعارف، الرياض ، ط -

 1السنن، الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -

 1سنن أبي داود، تحقيق محيي الدين، دار الفكر، بيروت، ط -

 سنن أبي داود تحقيق الدعاس ، ط اولى ، دار الكتب العلمية  

 1سنن  الدارمي، تحقيق فواز  الزمرلي وزميله، دار الكتاب العربي، بيروت ، ط   -

 تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة المكرمة  السنن الكبرى، البيهقي، -

 السنن الكبرى للبيهقي ، حيدر آباد الدكن ، ط بدون  

 1السنن الكبرى، النسائي، تحقيق: د. عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 1966سنن الدارقطني ) تحقيق السيد عبد هللا هاشم يماني، دار المعرفة ، بيروت،   -
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 سنن ابن ماجه ، تحقيق عبد الباقي ، ط أولى ، المكتبة العلمية ، بيروت   -

 اية الشيخ أبي غدة ،ط أولى دار البشائر اإلسالمية  سنن النسائي الصغرى، عن -

 ، ط أولى  دارمي ، تحقيق فؤاد زمرلي وزميله، دار الكتب العربية، بيروت سنن ال -

 1ط  -السنة، ابن أبي عاصم، تحقيق باسم الجوابرة  -

العلوم    - دار  آتش،  سليمان  د.  تحقيق،  والتعديل،  الجرح  في  للدارقطني،  السلمي  سؤاالت 

 ،  الرياض 

سؤاالت السلمي)محمد بن الحسين( للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقيق طالل آل حيان،    -

 1ط

 سؤاالت ابن الجنيد ، تحقيق د. أحمد نور سيف، ط أولى  -

 سؤاالت أبي عبيد االجري ، تحقيق د. محمد العمري ، ط أولى  -

 السنة ومكانتها في التشريع، د. مصطفى السباعي، ط ثالثة  -

 سير أعالم النبالء ، الذهبي، مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب ، ط تاسعة  -

 شرح العلل ، ابن رجب الحنبلي ، تحقيق د. العتر ، ط أولى دار المالح  -

 شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي ، دار الفكر ،ط بدون  -

 ،  1ألئمة الخمسة، الحازمي، دار الكتب العلمية، بيروت، طشروط ا -

 شرح أخصر المختصرات/ ابن جبرين، ) عن الموسوعة الشاملة(  -  

 شرح شرح نخبة الفكر،  مال علي القاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت  - 

 1983، 2شرح السنة، البغوي، تحقيق األرناؤوط، المكتب اإلسالمي ، ط -

البخاري،شرح    - الرشد، صحيح  مكتبة  القرطبي(  بطال  ابن  خلف  بن  علي  الحسن  )أبو 

 2الرياض، ط

 1شرح علل الترمذي، ابن رجب، تحقيق األستاذ نور الدين عتر، دار المالح، ط  -

 1مكتبة المنار، الزرقاء، ط د. همام سعيد ، رح علل الترمذي ، ابن رجب،  تحقيقش -

   1شروط األئمة الخمسة ، ابن طاهر المقدسي ، تحقيق الكوثري ، ط -

 (  1شعب اإليمان، البيهقي ،) تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 3صحيح البخاري، ) تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط  -

 ء التراث العربي، بيروت،صحيح مسلم، تحقيق محمد عبدا لباقي، دار إحيا -

 2صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -
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 1979، تحقيق األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت،  صحيح ابن خزيمة -

، دار الغرب اإلسالمي،  ق عبد هللا، تحقيق موف…طانة صحيح مسلم من اإلخالل والسقصي -

   1ط

   1الضعفاء الكبير ، العقيلي ، تحقيق قلعجي ، ط 

 ،  1الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط  -

 1العقد الفريد، ابن عبد ربه، ط -

، 2الرياض، ط –عقيدة أهل اإليمان في إثبات صورة الرحمن ، حمود التويجري، دار اللواء  -

1989 

علل الحديث، ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط   -

 بدون 

   1العلل الواردة للدارقطني، ) ت تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين، دار طيبة، الرياض، ط -

عالم    - وآخرون،  السيد صبحي،  تحقيق:  القاضي،  طالب  أبي  ترتيب  الكبير،  الترمذي  علل 

   1الكتب، بيروت، ط 

 العلل الكبير، الترمذي ، تحقيق د.حمزة ديب، مكتبة األقصى، عمان ،ط أولى  -

العلل ومعرفة الرجال، رواية المروذي، تحقيق د. وصي هللا عباس، الدار السلفية، بمباي،   -

 1ط الهند،

العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد هللا،) تحقيق د. وصي هللا عباس، المكتب اإلسالمي،   -

 1بيروت، ط 

 علم طبقات المحدثين، أسعد تيم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط أولى  -

 علم علل الحديث عند ابن القطان، د.إبراهيم بن الصديق، رسالة دكتوراة مخطوطة   -

   1لمعلمي اليماني، دار الراية ، الرياض ، ط، اعلم الرجال وأهميته-

   ور الدين عتر، دمشق، دار الفكرتحقيق ن علوم الحديث، ابن الصالح، -

بيروت،    - حزم/  ابن  دار  المليباري،  د.حمزة  المحدثين،  تطبيقات  ضوء  في  الحديث  علوم 

 غرر الفوائد المجموعة، تحقيق محمد الخرشافي ، ط أولى  -، 1ط

 ، تحقيق حسنين مخلوف  1الكبرى: ابن تيمية، دار المعرفة  ط الفتاوى  -

 1، السخاوي، دار الكتب العلمية، ط فتح المغيث ، شرح ألفية الحديث  -

 2فتح المغيث للسخاوي، دار اإلمام الطبري، ط -
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فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، دار الفكر، مصور عن الطبعة    -

 السلفية 

   2طين الخطيب، دار الريان، القاهرة،باري، شرح صحيح البخاري، تحقيق، محب الد فتح ال -

الفصل للوصل المدرج في النقل، الخطيب البغدادي، تحقيق د.محمد الزهراني، دار   -

 ، 1الهجرة، الرياض، ط 

 ،  2الفصل في الملل واألهواء والنحل، ابن حزم، ، بيروت، دار المعرفة، ط -

 الفوائد المجموعة ، الشوكاني ، ) الحاشية للمعلمي اليماني (  

نادر    - حجر،..  ابن  الحافظ  عند  الثقة  زيادة  وفي  والشاذ  المحفوظ  في  الترجيح  قرائن 

 ،  1السنوسي، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

 3عدي الجرجاني، تحقيق يحيى غزاوي، دار الفكر، بيروت ط الكامل ، ابن   -

 ،  1الكامل ابن عدي، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت ط  -

   2كتاب التوحيد، تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط  -

بة العلمية، المدينة  وزميله، المكت  تحقيق أبي عبد هللا السورقي   دي، الكفاية للخطيب البغدا -

 1المنورة، ط 

 الكفاية في علم الرواية ، الخطيب البغدادي ، ط بدون  -

لسان الميزان: تحقيق دائرة المعارف النظامية، الهند الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،   -

 3بيروت، ط 

 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  -

   1حاتم ابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط المجروحين، أبو   -

 المجموع، النووي، ط أولى، مصورة  -

 1المحدث الفاصل، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر ، بيروت، ط -

 ، 2المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق األعظمي، أضواء السلف، الرياض، ط  -

المدخل إلى اإلكليل، الحاكم النيسابوري، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة،   -

 اإلسكندرية  

 المراسيل، ابن أبي حاتم ، تحقيق أحمد الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت ط أولى -

 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، ط -
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تحقيق طارق عوض هللا، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود،  -

1999 

   1مستدرك الحاكم ل تحقيق مصطفى عبد القادر، دار الكتب العليمة، بيروت، ط  -

 مسند أحمد ، المكتب اإلسالمي ، ط أولى   -

 2مسند أحمد، تحقيق الشيخ شعيب، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ط -

 ،  1مسند الحميدي، تحقيق حبيب األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -

 1تحقيق علي نايف الشحود ، ط -مسند البزار  -

 المصنف، ابن أبي شيبة، تحقيق الحوت، مكتبة الرشيد ، الرياض  -

 2المصنف ل عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط -

 1979معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السالم هارون،دار الفكر، بيروت،   -

   1المعجم الكبير للطبراني، )تحقيق حمدي السلفي( مكتبة العلوم والحكم، الموصل،ط  -

 1معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط  -

 ،  1ان مكانته ...، د. محمد مجير الخطالقيم، الميمان، الرياض، طمعرفة مدار اإلسناد، وبي -

 1المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان، تحقيق د أكرم العمري، المدينة المنورة، ط -

 113معرفة علوم الحدث، الحاكم النيسابوري، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ص:  -

 2معظم حسين، دار الكتب العلمية، ط معرفة علوم الحديث، الحاكم ، تحقيق السيد  -

 المغني، ابن قدامة الحنبلي ، مكتبة الرياض الحديثة ، ط أولى  -

 ، 1مقدمة ابن الصالح،  مكتبة الفارابي، ط  -

الرحمن    - عبد  تحقيق  للعراقي،  واإليضاح  التقييد  مع  الصالح،  ابن  الحديث،  علوم  مقدمة 

 محمد ، دار الفكر العربي، ط بدون  

 1980ديث، ابن فورك، ،تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت ، مشكل الح -

 حلب  –المنار المنيف، ابن القيم ،  مكتبة المطبوعات اإلسالمية  -

داالبشائر،    - هللا،  عوض  طارق  تحقيق  المقدسي،  قدامه  ابن  للخالل،  العلل  من  المنتخب 

 1ط  -الرياض 

 ياح، بحث منشور على األنترنت المنهج السليم في دراسة الحديث المعل ، د. علي الص -

 3منهج النقد في علوم الحديث، د. نور الدين عتر، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط  -

 1منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث، د. بشير علي، وقف السالم الخيري، الرياض، ط -
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بوسريح    - علي  بن  طه  د.  التمهيد،  خالل  من  البر  عبد  ابن  الحافظ  عند  النقدي  المنهج 

 1التونسي، دار ابن حزم/ بيروت، ط 

-    ، البشائر  دار  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق  الذهبي،  الحديث،  مصطلح  علم  في  الموقظة 

 1بيروت، ط 

 اث ، ط أولىالموطأ ، مالك بن أنس ، تحقيق عبد الباقي ، دار إحياء التر -

   1الموضوعات ، ابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد، ط -

 ميزان اإلعتدال االعتدال ، دار المعرفة ، بيروت  ، ط بدون   -

 1ميزان االعتدال، الذهبي، القاهرة، دار الفكر العربي، بيروت، ط  -

البدر،    - الفوائد، العالئي، تحقيق بدر عبد هللا  اليدين من  لما تضمنه حديث ذي  الفرائد  نظم 

 ،  1دار ابن الجوزي، الدمام، ط 

النكت على ابن الصالح، بدر الدين الزركشي، تحقيق زين العابدين فريج، أضواء السلف،    -

 1الرياض، ط

اإٍلسالمية، المدنية  النكت على ابن الصالح، ابن حجر، تحقيق د. ربيع المدخلي، الجامعة    -

 1المنورة، ط 

 ،  1نزهة النظر، ابن حجر، مكتبة مشكاة، ط -

 ،  1نزهة النظر، ابن حجر العسقالني، مكتبة طيبة، ط  -

 1يروت  طنزهة النظر، شرح نخبة الفكر ،تحقيق صالح عويضة، دار الكتب العلمية، ب - 

 ، مكتبة الرياض الحديثة صب الراية، إدارة المجلس العلمي، ط ثانية، الهنديةن -

   -هل1408بيروت سنة   / الرطيب، التلمساني، دار صادر نفح الطيب من غصن األندلس  - 

 1نقض التأسيس ، ابن تيمية، تحقيق ابن قاسم، ط  -

النهاية في غريب الحديث ، ابن األثير، تحقيق محمود الطناحي، وزميله، دار إحياء  -

 1التراث العربي، ط 

هدي الساري)مقدمة فتح الباري(ابن حجر، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، مكتبة الرياض  -

 الحديثة، الرياض 

 ، المطبعة البهية . ، ابن حجر العسقالنيهدي الساري-

الوهم في روايات مختلفي األمصار، د.عبد الكريم وريكات ، مكتبة أضواء السلف ،   -

 م 2000الرياض ، ط أولى ، 
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